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De voorname

SCHEEP S-WCrT^N

J A N S
Van Homburg in

B R A Z
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Bevattende des felven wonderbaarlijke en gevaarlijke bejegeningen $
Gerankcnis onder de Menfchcn eeters ; feldfame Gevallen; nette lic-

fchrijving van BRAZIL, foo des Lands , als der Menfchen ,
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Nu eerji uyt V Hoogduytfch vertaald na dtn egten laatften vermeer-

derden Druk.
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VOO R-B Ë R I G T

E
aan den

S Ë R.
)En groot ónderfeheyd is'er in 't leèlèh der Rëys-he*
'

fchrijvingen des ouden tijds , en der geenc die he-

denfdaags uytkomen ;
infonderheyd van fulke, die

van Weft-Indien handelen. In de Nieuwe ( voor lbo

veel dcfclve niet fpreeken van noch noyt te vooreri

ontdekte Landen ) Men wy ÜAmericaneit niet voor gèfteld iri

haren eygenenaart ,
gelijkfe waren voor , by , en korts na d'ont*

dekking dcefes Weerelddeels , maar meerendeel , d'eene Natie

meer , d'andere min , door den omgang met de daar gekomenè

Cbrijlenen, wat bezadigder ; niet meer foo woeft , niet foo

feldfaam, niet foo grouwlijk in haren aart, gewoonten , éribé-

drijven, als voor deefen.

Maar in de Togten , van aEuropianen gedaan , ih , eh korts hi

d'eetfle Vinding deefer Landen , en de Bcfchrij vingen der felve ,

fien vvy d'Inwooners voor gefield in haar' eygene Natuurlijke gc-

üalce, Zeeden ,
Godsdienften , en Gebruyken ,

gelijkfe wareri

voor datfc door de gemeenfaamheyd met ,
ja ook dwang van an-

dere Volkeren , daar aangekomen , wat meer gecivilifeert fijti

^worden. Waarom dan ook regte Liefhebbers der Hiflarien^

Land- en Volk-befchrijvingen lig meer verluftigen , en redénert

van grooter verwondering vinden , in 't leefen der Oude ^ als

der Nieuwe derwaarts gedane Togten. OndertufTchcn evenwel

fijnfe beyde msdwendig, om ( nevens meer andere oorfaken )

een tegen-een-ftelling van 't oude 't hedenfdaagfche te konneri

maken. . - ,
-

Ontrent veertig jaren na d'eerite ontdekking van Bfaztlhtm

Jan Staden van Homburg een Togt derwaarts gedaan. Sijn onge-

luk deed hem vallen in de handen der Menfchen-eetende Natie $

genoemd Tuppw Imb<e , doemaals ÜEuropianen noch Weynig

bekend , voor foo veel den eygenen aart èn de ïeeden der In-

wooners, d'inwendige geftalte des Lands , &c. betreft. Hy
heeft ons derhalven een befchrijving van dit Volk nagelaten,

foo alsfe noch in haar' eygentlijke woeftheyd waren.

Dc fonderlinee feldfaamhedcn fijns verhaals in dit werk ver-

* ï
" eof-



(4) Voor-berigt aan den Lefcr.

oorfaakte , dat veele in fijn Vaderland Duytjchland, ook in an-
dere Naburige Landen , in fijn Verhaal geen geloof wilden ge-
ven, om dat die dingen haar als ongelooflijk roorquamen,
en al te wonderlijk in d'ooren klonken. Derhalven maakte den
doemaals in Duytfchland feer beroemden D. Dryander

, voornaam
Mathematicus en Geographus, voor den eerften Druk een Opdragt,
( die hier bygevoegd is ) waar in hy door kragtige Bewijsredenen
weg nam al de twi)ffelingen,die de Leefers mogten op vatten ,dat
denReyfiger eenigfinsde waarheyd mogt te buyten gegaan hebben.
Wy fullen'er by doen

, dat de vermaarde Jobannts Lerius , ce-

nen onder de Gereformeerde Theologanten , Anno , en alfoo
byna ter fel ver tijd als Staden onder de Tuppin Imb* gevangen ge-
houden wierd , door de Kerk te Geneve na Brazil gefonden

,

die onder defelve Natie der Tuppin Imbee , feer gemeenfaam heeft

om gegaan, als een Franfman, en derhalven haren Vriend, ten
aanfien van der felver wonderbare Zeeden , en der andere dingen,
die veele foo ongelooflijk fchijnen , byna in alles feer wel met
Staden over-cen-koomd ; 't welk een genoegfaam bewijs is van
dc geloofwaardigheyd deefer beyde Schrijvers. Decfe over-een-
koming kan de Lcefer felfs na fien , in de Reys beschrijving van
Lerius, die waarlijk leer aanmerk lijk is.

Deefe Reys van Staden , is volgens den laatfien vermeerderden
en verbeterden druk overgefet , die wy meenen . den Leefer be-
haaglijk te fullen fijn, en hem te konnen dienen tot een byfon-
dere verluftiging. Defen Reyfiger noemd in de Nareden agter

defc Voyagie , veele geloofwaardige Perfoonen , die getuygen
konden fijn , van fijn Verhaal ; dewelke hem fouden gehekeld
hebben , foo hy de waarheyd niet had gefehreeven.

Op-



Opdrtgt -van den Uatjien egten drul^
( j )

AAN DEN
Doorlugtigen , Hoog-gebooren Vorft en Heer,

PHILIPPÜS,
Land-Graaf van Heflfen : Graaf te Catzenel-

lebogen , Dieft
,
Zicgenhain , en Njcida , &c. &c. &c.

Mijnen Genadigften Vorft en Heere
,

DOe den Ahnagtigen God , my de Genade verleende,
dat ik van mijne gedane Reyfen

, behouden weder
in mijn Vaderland , te rug was gekomen , had uwe

Vorftelijke Doorlugtigheyd niet alleen een , en meermalen de
goedertierenheyd van mijn mondeling het voornaamfte mijner
Voorvallen , aan te willen hooren , maar gebood my felfs »
dat ik die Togten door den Druk gemeen moeit maken 5 't
welk aanftonds in 't werk ftelde; maar om dat mijn eenvou-
dige ftijl van fchrijven, Uwe Vorftelijke Doorlugtigheyd niet
mogte mishagen s lbo gaf ik alvoorens mijne Aantekeningen
over aan den gel«erden Heer Dryander 3 met bede van defel-
ve te willen overfien , en te verbeteren , daar 't noodie was a
't welk door fijn Ed: gefchiede. Waar na ik de eere genoot*
om die aan Uwe Vorftelijke Doorlugtigheyd temogen toe ey-
genenj en dewijl dien eerften Druk, (fchoon ettelijke duy-
iend Exemplaren daar op waren aangeleyd ) aanftonds ver-
koft wierd , foo hebbe , eer 't weder ter Drukpers ging , 't
felve naaukeurig van nieuws overfien , en op veele plaatfen
merkelijk verbeterd i Ik gebruyke de vrymoedigheyd als voor-
heenen 3 van defen laatften Druk aan Uwe Vorftelijke Genade
met alle eerbied , weder op te dragen , in hoope dat het Uwe
Hoogheyd moge wel gevallen , wenfehende dat den Beftier-
der van 't Geheel al Uwe Vorftelijke Genade , veele jaren met
alle Zegeningen wil bekroonen , ook na Ziel en Ligchaam
geven wat beft is. Blijve met de alderdiepfte eerbied,

Uwe Vorftelijke Doorlugtigheyds Alder*
ootmoedigften geboren Onderdaan

,

JAN STADE N.
* $ De



(6) De Ofdragt van den eerften dru^ luyd als volgd.

Aan den

Doorlugtigen , Hoog - geboren Vorft en Heer

,

PHILIPPÜS,
Land-Graafvan Heffen: Graaf te Catzencl-

lebogen , Dieft ,
Ziegenhain , en Nidda , &c. &c. &c.

Mijnen Genadigften Vorft en Heere.

GEnaade en vreede in Cbriflus Jejus , onfen Heere en

Saligmaakerj Genaadige-Vörfl: en Heer , de Koninglij-

ke Propheet David , zegt in den 107 Pfalm. Die met

Scheepen op de Zee vaaren , en drijven bunnen Handel ingroote wa-

teren ; die des Heeren werken bevonden hebben , en Jijne wonderen in

de Zee. Wanneer by fprak, en eenen ftormwind verwekte , die de

Baaren verhief: enfy naar den Hemel opvoeren , en in den afgrond

daalden ; dat bare ziele van angjl vertzaagde , dat fy tnymelden

en waggelden ah eenen dronken Man , en wijlen geenen raad meer.

En fytot den Heere riepen in hunne nood ; en Iryfe uyt hunnen

engjt voerde : en /lilde bet onweder , dat de Baaren fig leyden :

en fy blijde wierden , dat het flille geworden was ; eu hyfe te Lan-

de bragte , naar bunnen wenfeh ; dieJ uil'en den Heere dsmken voor

Jijne goedheyd , en voor fijne wonderen ,die by aan den MenfcheH-

kinderen doet \ en hem by d: Gem.yute prijfeit , en by de O/:

den roemen.

Aldus danke ik den Alroagrigen Scheper des Hemels , der

Aarde en Zeer, , tijnzn Zoon- J.fus Chrijhis , en den H. G
voor de groote Genaade en Barmherrigheyd , my onder den

DrnfUiaanfchen woeften Landaard verleent, wiens Inwoonden

de Tappin Imbx ,
genoenu , dat Menfchen eeters fijn ,

my ge-

vangen hadden ; en wiens Gevangen ik negen Maanden was ,

van daar ik na veelvuldig? elenden , en iiytgeftaane lijf-en le-

vens gevaaren , wederom in uwe V. G. Vorltendom , mijn

waardfte en lieftte Vaderland , na verloop van eenige jaren aan-

gekomen ben , om uwe V. G. mijne gedaane Reyfe , en

Scheeps-togtjOthkrdaanïglijk toe teeygenen ,
gelijk ik die hier



OPDRAGT en GETUYö-SCHRIFT. (7)
ten kortfte opgeftelt hebbe , of het uwer V. G. gevallig was,
defe mijne Zee-en Land-reyfe te laaten vcorleefen

'

3 om de
feldfame GefchiedenhTen die my wedervaaren fijn. Op dat dan
uwe V. G. aan de waarheyd defes niet twijrTelen mogte s

wil ik uw5 V. G. een Pafpoort , ten defen berigte dienftig,

aanbieden. Gode fy alleen de eere 5 en ik beveele my hier

mede uwe V. G. in alle onderdaanigheyd.

In Wolfshagen , den 20 van Somcrmaand , iftf,

UwV.G.
Gebooren Onderdaan ,

JANSTADEN van Homberg in

Hejfen , Burger te Wolfshagen.

Getuyg-fcbrift voor den eerften druk , van den Heer Dryander,

Aan den WeJgeboorcn Heer * Heer

PHILIPPUS,
Graavc te NafFauw en Sarburg

3 enz.

Z>. Drj'ander , wenfcht fijnen Genaadigen Heere veel
Heyls 5 met aanbiedinge van fijnen dienlï.

J
AASJ^ D ^N » ^Pytgcevcr defer Voyagien, en'fijner
Oelchiedemne

, hem in America wedervaaren , heeft my
yerfogt, defen fijnen arbeyd voor aft'cverfien, entever-
beeteren, waar fulks van ncoden waar. Dit verfoek,heb

ik om verfcheyde redenen bewilligt
; EerfWijk ; vermits ik

des bchnjvers Vader 3 meer dan vijftig jaren gekent hebbe 9want wy gefamentlijk in tcne Stad , nsmemlijk te Wetter,
gebooren en opgevoed fijn , en ik hem aldaar, en te Homburgm He£en

, waar hy tegenwoordig wocnagtig is } niet dan voor
een opregt

, vroom en eerlijk Man kennë , die mede iets van de

Z 4 goe-



(S) GETUYG-SCKKÏFT van
goede wetenfchappen geleert heeft 5 en allo het g-meene fpreek»
woord fegt, dat den Appel allerwegen naar den Boom aart,
foovertrouwe ik dat J a n S t a de n , defes eerlijken Mans
boone, in deugd en vroomheyd fijnen Vader , in Aart gelijk
fal fijn. Ln ten tweede neeme ik defen arbevd opmy , dit Ge-
ichnfee t'overfien j te meer, vermits ik naar wiskunftige Stof-
te, gelijk deBefchnjvingvanLandfchappen, TogtenenRey-
fen , foo in dit Boek voorgeftelt worden

,
greetig my te verlufti-

geri ben
, alfoo ik luft fcheppe met foodanige faaken om re

gaan, wanneer ik befpeure , datmen met waarheyd en opreg-
tigheyd, de voorgevallene Dingen voorftelt; nademaal ik dan
gcenfins twijflele , dat defen Jan Staden, fijne opgeftelde
Gefchigre en Scheeps-togt , uyt geene ontleende aantekenin-
gen

, by een gèbragt heeft, maar dat hyfe uyteygene ervaa-
rentheyd , fonder eenige valsheyd voorftelr , nademaal hy'er
geenen roem noch weereidlijke eere, dan alleen Godeslofen
eere

, en fijne dankbaarheyd voor degenootene weldaad wegens
fijne Verloffinge

,
in gefogt heeft. En alfoo dit fijne voornaam-

fte oorfaak gaf, defc Gefchigten in 't ligt te brengen , op dat
een yder ervaaren kon , hoe genaadiglijk , en onvefhoopt ,

d'allei-hoogte God , hem uyt dus veelegevaaren
, gered hadde

,

als hy geduurende negen Maanden, dagelijks te dugtenftond,
dat hem de woefte Brajiliaanen van 't leven beroofden , en eeren
mogten, en eyndelijk wederom in fijn lieve Vaderland in Hei-
jen , overbragt.

Wegens defe onuitdrukkelijke Barmhartigheyd Gods, wil-
de hy, naarfijn g.ring vermogen, Gode dankbaar fijn ,en de
hem wedervaar. neweIdaad,GoJ ter eere,algemeen maaken 5 en
vermits hem fijne genegentheyd dus aanport , word in d'ordre
der voorftelling vereyfcht ; dar hy fijn geheel wedervaaren van
negen jaren, dat hy Uyrlandig is geweeft , hoe fig alles toege-
dragen hebbe, befchrijve. En nademaal hy dit eenvoudig-
lijk fonder opgepronfc te redenen voorftelt

, geeft het my te meer
geloove, dat alles opregtgefchreeven fy, ook koude hy'er geen
voordeel by beoogen , de loogen voor waarheyd op te dHTchen.
Daarbeneven is hy nevens fijne Oudersin defe Landen eenen In-
gefeten , en geenen omfwerver, fulks hy van loogenen t'overmy-
gen ware, die genen uyt defelve Geweften komende, fouden
hem des niet ongehekelt laaten.

Dit nu is my eene vafte waarburg,dat fijne Befchrijving.wasr
cn opregt fy 3 des wil ik verder eenige melding doen , war dc

reden



DEN HEER DRYANDER (9)

reden is , dat defe en diergelijke Gefchigtbefchrijvingen , by

cenigen weynig geloove vinden. Eerllehjk hebben de Reeft-

eers , door hunne ongerijmde loogens , ên valfche aantekenin-

gen , nevens hunne verdigte faaken , het daar toe gebragt , dat

men meede de ware Befchrijvers , die uy t verre en vreemde Lan-

den komen , weynig geloof geeft , fulks het een fpreekwoord

geworden is ; wie liegen wil , die hege van verre afgelegene

dingen , want niemand derwaarts gaat om dit t'ervaaren , en

eer hy de moeyte om dit te doen ondergaan wil, valt het gemak-

kelijker te gelooven. 't Sonde nu egter ongerijmd fijn , dat de

waarheyd om der loogenen wiile verdonkert wierde; en men

lette , dat wanneer ymand eenige aangeweefe faakc , onmoge-

lijk fcheen, fulks die gelooft wierde , dat ditby verftandige

Lieden overwoogen wordende , voor het fekerfte geagt worden

fal , datuyt een of twee voorbeelden, uyt de Sterrekunde ge-

nomen, genoeg doen fal.
, M(1/1

Wy, die alom in Duytfcbland , en desfelfs Grenfen woo-

nen, weeten door ervaarentheyd , hoe lange de Someren Win-

ter , nevens de twee jaargetijden Herfft en Lente , van duur

fijn j infgelijks hoe lange "of kort, de langftedag desSomers,

en de kortfte des Winters , en van gelijken den nacht te agten fy.

Wanneer nu gefegt wierde, dat'er eenige Geweften op den Aard-

kloot waren , alwaar de Zon in een gantfeh half jaar niet on-

der ging , en den la ngften dag by defe Inwoonders fes maanden

,

als meede den langden nacht van duur was j als ook dat'er Plaat-

fen opden Aardboden gevonden wierden, alwaar de Jaargetij-

den dubbelt waren , fulks men'er twee Wintersentwee Somers

befpeurde ; als meede dat de Zon nevens andere Starren , hoe

kleynfe ons in 't ooge fchijnen , egter de kleynfte grooter , dan

de gantfche Aarde fy , en defe onfigtbaarlijk vielen. Wanneer

nu een eenvoudig Menfch, dit voorgeftelt wierde , fe.kerlijk ware

het by hem te verachten , en voor eene ongelooflijke faake te

houden , die hem onmogelijk fcheen. Nademaal dan defe na-

tuurlijke faak , den Sterrekundigen feker fy , moet derhalven

niet volgen, vermits de Onkundigen dit onwaarheyd achten,

dat fulks foo fijn moetj flegtllond de weetenfehap der Sterre-

kunde onderfchraagt , wanneerfe defe Hemelfche Ligchaamen

,

door aanwijfing der Zon en Maan verduyfteringen , op feeke-

re dagen en uuren te gefchiedsn , niet betoogen konde , en

reeds eenige honderd jaren vooraf aantoonen.

't Voor wendfel defer eenvoudige Lieden is > wie heeft in den
* % He-



(io; GETUYG-SCHRIFT VAN
Hemel geweeft, defe dingen gefien en afgemeeten ? Wy ant-
woorden: nademaal de genoegfaame ervaarniife mee de betoo-
gingen overeenftemt , foo moet men die even foofeeker achten,
als niet faalen kan , dat twee en drie byeengevoegt , het getal
van vijf uytmaaken. En uyt de fekere gronden en beveiligin-
gen defer konft , moet volgen , dat men afmeeten , en beree-
Kenen kan , hoe hoog , en in afftand , de Maan , en alle Pla-
neeten , Dwaalfterren fijn , en d'uytgeftrcktheyd ten Sterren-
Hemel is

-

3 felfs mede van hoedanig eene grootheyd de Zon ,

Maan en andere Hemelfche Ligchaamen geacht worden, en
met d'overeenkominge der Meet-en Sterrekunde, reekent men
feer eygentlijk af, hoe uytgebreyd , rond , breed en lang , het
Aardrijk fy j dat egter alles voor eenvoudige Lieden verbor-
gen is, en ongelooflijk geacht word. Defe onkunde nu, is

den geenen ook ligtelijkten goede af te neemen , vermits fy

niet veel in de Wijfgeerte ervaaren , en geoerfent fijn. Maar
dat hoogwaardige en geleerde Lieden , aan defe waarbevonde-
ne dingen twijffelen , is verachtelijk en meede fchaadelijk , na-

demaal den gemeenen Man op hen het ooge heeft, en hunne
dwaalinge daar door gefterkt word , feggende : wanneer het

waarachtig was 9 foude fulks doordelen of geenen Schrijveren

niet wederfproken fijn; derhalven, enz.

Dat nu Angufl'mm en Laéfantius Firmianus , die Geleerden
waren , en nevens de Godsgeleerdheyd in goede weetenfehap-

pen wel ervaaren , egter twijffelden , en niet gedoogen wilden ,

dat'er Antipode

s

, Tegenvoeters, waren, Lieden die d'andere

zijde des Aardkloots bewoonden , en dus met hunne Voeten
tegens d'Onfen gingen , fonder met hun van d'Aarde naar den

Hemel toekeerende Ligchaam af te vallen , enz. Alhoewel
dit toen feldfaam aan te merken was , word het nu allerwe-

gen by den Geleerden goed gekeurt , fchoon defe gemelde
hooggeleerde Mannen , dit altoos wederftreeft hebben. Want
het beftendig waar fijn moet , dat den geenen , die op den mid-
dellijn , uyt des Aardkloots middelpunt getrokken , woonen ,

Tegenvoeters fijn moeten , en het voorftel waarachtig is
-

3

Omne verfris ccehim vergens , uh'tcunqtie locorum fterfum eft ? dat

is, alles fig naar den Hemel (trekkende , waar is dan het bo-

ven of beneden der Plaatfen? Men behoeve felfs niet naar het

benedendeel in de nieuwe WeereUi , America , over te fteeken,

om de Tegenvoeters te foeken , want defen vind men mede in

't halve opperdeel des Aardkloots i wanneer men dan by el-

kan-



DEN HEER DRYANDER. (n)
kanderen vergelijkt, dat d'uyterfte Landfchappen in't Weiten,

fat Spanje is, tegen die van 't Ooften , alwaar Indien lege j

maaken defe Inwoonders met eikanderen byna Tegenvoe-

ters uyt.

Dat men nu het fijn van Tegenvoeters voor lange heeft

konnen betoogen , onaangelien dat ten tifde van Auguftinus ,

America noch niet bekent was , egter warenfe dufdanig te vin-

den. Eenige Godsgeleerden , en byfonderlijk Nkolaas de Ly-

ra , anders vooreen deftig Man geacht, d reeven , dat den

Aardkloot halverwcege in h water driftig was , fulks dat dit

halfdeel , waar op Wy woonen , boven 't water uytftak , en

't andere Deel dufdanig van de Zeen , en Wateren ingefloo-

ren vond , dat'er niemand woonen kon. Dit alles nu word
met de Weereldkunde ftrijdig gevonden , en te meer, door de

veelvuldige Scheeps-togten der Spaanjaarden en Portugeezen ,

gantfeh anders ervaaren , foo dat den Aardkloot allerweegen

bewoond word , en felfs onder de Zona torrida , verfengde

Lugtftreek , dat onfe Voorvaders en oude Schrijvers , weder-

fproken hebben. Wordende ons nu dagelijks uyt defe Lan-
den, deSpeceryen, Suykeren, Paarlen, en diergelijke ande-

re Waaren , overgebragt.

Defe feldfaamheyd der Tegenvoeters , eri voor af getoonde

Hemel-meeting , heb ik defwegen willen bybretigên, om de

voorige drangreden te beveiligen , men konde veel meer dier-

gelijke faaken aantoonen , foo men den Leefër met te breed-

voetig te fijn, niet verdrietig viel. Doch konnen veele dier-

gelijke bewijfredenen , in het Boek van den hooggeleerden

Ca/parus Goldwurm , geleefen worden. Tot welk Boek , en

veele anderen , diergelijke faaken befchrijvende , als fijne Li-

bri Galeotti de rebus vulgo incredihilibus , enz. wy den genee-

gen Leefer overwijfen.

Het fy hier meede dan genoeg , dat het niet alles geloogen

is , indien'er yets den gemeenen Man vreemd voorkomende »

word aangeteekent ; als dat defen Landaard naakt gaat, geen
huyfchelijk Vee ten onderhoud heeft, en niets dat by ons teu

gebruyke dient, onder hen gebefigt word.
Op dat defe Voorreden afgebroken worde , fal meede aan-

getoont werden , wat defen Jan Stad en, bewoogen heeft

,

fijne beyde Scheeps-togten in druk uyt te geeven. Vcelen
mogten hem dit ten quaade duyden , als wilde hy hier meede
(ig berugt, en eeneng'ooten naam maaken , dat ik gantfeh

anders
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andersin hem befpeurc, en vaftelijk geloove, dat fijn oog-
merk gantfeh anders gedoelt heeft. Als voornamentlijk

,

Vermits hy foo veele clenden , en wederwaardigheden uytge-
fiaan hebbende , waar in hy foo dikmaals in gevaar fijns Levens
geraakte , t^t hy eyndelijk onverhoopt weder gelofl wierd , en
in fijn Vaderland gekomen is.

Waar meede nu defe Jan Sta den, fig niet ondank-
baar , voor de betoonde weldaad van fijnen God erlangt , be-

toonen wilde , foo hadde hy fig voorgenomen , defe Befchrij-

vmge in druk uyt te geeven j was dit nu fijn voorneemen niet

gewe«ft , hadde hy veel liever de moeyten en koften daar toe

kennen fpaaren.

Schoon nu defe Befchrijving door den Schrijver den Door-
lugtigen , en Hooggebooren Vorit en Heer , Heere Philippus

,

Landgraaf van Heffen , Graave van Katjèuelboogcn , Dieft , Zie-

genbeim en Nidda , fijnen Genaadigen Landvoift en Heere , is

opgedraagen, en in fijner Genaade Naame ten druk bevordert,

die lange te vooren , door den Hooggemekien Vorft, in.'t

by fijn van my en veele anderen, ondervraagt is , waar van

ik dan breedelijk fijnentwecgen berigt gegeeven hebbe. En
nadcmaal ik uwe Genaade , voor enen byfondere Bemin-

naar dufdaaniger Sterreknndige en \v eereldkundige Weeteu-

fchappen aangefien heb ,
defwegen achte ik raadfaam defe

Voorreden uwe Vorftelijke Genaade , onderdaaniglijk toe tc

evgenen , die verhoope genadiglijk fal aangenomen worden.

Waarmeede ik my uwer Genaade onderdaanig beveele.

hx Marburg op S. Thomas dag, 1 5 5 <J.
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De voorname

SCHEEPS-TOGTEH

J

van

AN STADEN
van Homburg in Hejfm y

Afvaart
van Cara*
pen na
Liflebon ia

B R. A Z I L-

Nevens des felven wonderbaarlijke en gevaar^

lijkc bejegeningen.

ft Jan Staden ban Homburg fn

Heffen ,boo?genoraenï)ebben=

be/ onber<0obggeïepbe/ In-

dien te befïgtïgen / ben ban p<mugaL

Breemenna Holland gebaren.

Ce Campen quam iR ÏJp

^ctjeepen / toeïne na Portu-

gal toüben / om Zout te Ia=

ben. 'r ©oennet ïjaar af /

en top duam'en ben 29 April Anno 15-47 aan bp be

£>tab S. Ubes , na bat top nier. toeenen op 't toatec

toaten getoeeft. ©an baar troRRen top na Liflebon *

büf mnïenbanS. Ubes, eni&gingeen gerupmetfft

ter herberg Heggen up een 3©aatb/ een Duytfcher

ban geuoojte / genoemd be Jonge Leuhr. .

%t fepbe ïjem/dat ïr upt mtjn©abetlanb Duytfch-

land toa£ getroKRen / om j fnbien tn geïegenïjepb

bonb / na indien te baten. 3$p gafmp tot anttooo?b/

bat ik te ïaat quam ; betmtfë be£ ütomngé &$&ee*

pen aï op ren# toaten. 'r 2Sab tjem / totjl tft be ttjö

betfupmb ïjab / bat ï)p mp op een anbete tot$ toon

boo^t ïjeïpen ; fot)ï fjp / De&pjaafi fconbtg fijnbe /

baar toe beeter occafie ïjab aï£ ïr. ï|p biagt te toeeg/

bat iR booj 25n£fcötetet toietd aangenomen fn een

^cï>ip / toaatban beCapitain toa£ genoemb Pinta-

JanSta4en. A éOf
i

Aankeomft
aldaar»

Begeeft%
voor C011-
ftapél op
c«n Sélwp',



varende na
Brazil.

Afvaart
vaa LilTe-

bon.

Madera.

Capo de
Geel, of
GeL

De Tortu-
geezen
nemen hier
een Schip

,

met Waren
van grootc
waarde
bevragt.

2. Sch-ekps-togten van
do, gcreeb/ om na Brazii te 3epïen/ tot't bujben
ban 1 iooptjanbeï. $?ab ooft Com miiTïc , om te mo*
gen tiremen be gegrepen / Voelne op Barbarycn
met be Witte Moorcn ijauöeïöen. <Defgcïijfté om
f&ijtf te maften be Franfche £>ci)eepen die 111 Brazil

met be Wilden ftoopmanfcljapteiL <&m nocfj Ibu ijn

boo? ben honing bertuaartë boeren ecnige <£5eban*
gene/ toeïftefïrafberbienb ijcöben/ boei) gefpaatb
fciierben / om be nieubi-gebonbcne Blanben baat
meebe te öefetten. <®n£ ^cfjip toaé boel boojfien
ban aïïcrïep ftrtjg^-rufhngen / tuelfte te 3©atec ge=
bmpftt too?ben. ^Dn'e Duytfchcrs toaren'et in /
Hans ban Bruchhuyfcn , Henrik Brand ban Bree-
men , en ïft.

fflp sepïben ban ban Liflèbon af/ met noeïj een
fcïepn Jbcïjipje / ooft onfen Capitain toe beljoo*
tenbe. «Betfï quamen top aan bn 't «üplanb Eilga
dc Madera , onbec 't <0ebieö be£ 3)toniiig£ ban Por-
tugal

; bebjoonb ban Portngcezën
; bmgtbaar ban

Wijn en 0upfter. l^er namen iou "upt be <ètab
Funchal meel Proviandcin Ons^cljïp.
Verbolgens boeren top ban bit <£planb af na be

Jbtaö Capo de Geel
, of Gel. Jbtaat nu onber een

honing/ Of XerifFc , ber Witte Moorcn. <De Por-
tugeezen babben'er fïg boo? beefen meefiec ban ge*
maaftt/ bacrj beefen Xaïrïe Ijeeftfe rjaar toeec ont-
fcuelbigt. 25p be nu genoembe <§>rab meeubenbju
tefullen beroberen be ^cljeepen / lucïfte metö'On-
chn'ftcnen ftoopbanoeï bïeeben. 25egaben ons
bertaaatt^ ; en bonben onbec 't 3taub beeïe Caftili-

aanfche ©iflfcrjets" / lueïfte on£ berigteben / bat Op
Capo de Gel ^>cï)eepen lagen. <Doe bip genaard
be< b biaren / tniam een tori gelaben ^rij-p upt be
£|aben / 't tuelft bjp bermeefïerben /. boei) 't boift

ontbloob met be 23oot. <£cn anoete ïeedige 25oot
fagen lup on 't 3lnub flaan / bic to'i afbaaiben /

alp ons feet bienfng tot 't gniomenc &ci)fp.
Witte Moorcn qttamen feec ftetft aanrijden /

om ons in bit boomemeu te berljinberen / boc&
berfbeu / biegen£ 01$ <0cfcï)ut / niet na bp Ho*
uien. 3©p namen 't ban / en boeren met onfen

SSupt/
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aftittit/ toelfee oefïonbm gfuphec / ^maitoekni/

Gadelen/ ajofi^-öupöw/.^omtirt» Acabiciv, e«

andere bingen / toaatmee't^cijtp lUiunnbetuagt

toa£ / toeet na Eiiga dc Madera , en fonben 011^

fttani &chto na Liilèbon , 'om ban ben ftonmjjte

toeeten / ijoebanfg top on£ te d?agen fjadöen on*

trent be genomene ; totjl 't «3>cijtp toe Ueftooj*

be ütoonüeden ban Vaicnee en Caftilieo. gone

IfcaKtat beeb ong aanfeggen / bat top bftt^upr

in 't gemelde «gpïanb ïnteu / en onfe &tp# boog

fetten fonden. ^noettuiTcijen fan ljp ueuoojluK

onöeiloeH boen / tjoe 't nier öeefe faa» geicegcn toa&

3©n boigben dienïaf*/ en boeren toeee na Capo varen»*

•dcGci, omteften/ oftopnoci) meet Konden b|*
bia u -

{tomen ; doel) on£ boojnemen berpbeïbe / en be

a^nb bid on£ «gen. J^agt^ boo? Allcr-hcyltgen»

dag 3eploen top onbet een gtoote ^tontitoïnö ban

Barbar> en na Brazii. «Doe top ontrent 400 mglen

ïjaööen afgdegt / bertoonben fïg beeïe ©iflc&en

rondom on$ >$cïjip 5 toelte top met oen Ifingeï 00*

trohfteiu dommige oer felbe noemden ee MW* viflchen.

ïieben Albakoren ; toeïne groot toaren ; andere Bo-

nittn ; en ot'efe ftlepner' ; nocl) anbere Doraden. A1D^orcn*

HBeentgten ban anbere toaten'cr / foo groot aï^ Üa« .

tingen. ^aoben aan öeube be 380011 ©leugeïen Bomtcn'

aï£ be jpleoetmupfen. 3©ietben feer bevbolgd ban Doraden.

be groota* ©iffcïjen. ttfófr befelbe agtecrjaar Se*

toaar toietben / betrjtebenfc ftg upt't 3©ater met
vli dt

groote tjoopen ; bïoogen ontrent ttoee babemen Viff<W
|oog / fomtijogfoo bert' alamen flen non/ en bie*

len ban toeei tn be ^ee. ^inmaaï bonben top jfjaac

»0 mojgenë tn 't £c## Keggen / daaïfe nagt£ om
ber 't biïegen tngebaUen toaren. ^e Vortugcczcn

noemenfetn Ijare ^n?aan Pefce Bolader.

©eïbolgeng quanten top op be Linie iEquino-

aiai. ^téc öabben top feer groote tsïtte / berm(t£

be «&on regt boten on£ öoofb fionb / toanneer 't

ontrent be middag toa£. Sn eenige bagen fjadden

top geenen 3©inb; maar'gnagts" 'quamen bfömaal
,

groote <©ntoeeren ban ^onber en %Mirem / met
liegen en l^snb, ^ndïrjh quammffoji ; öaafi

A 2, toa^
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toarenfe Poojbp. 3Dp moefïen Pïytig toagt pon*
ben / aï£ p.ip onbet Eenl pjaven / om ban beefe
feljaablijne 2$npcn niet oPetPailen te PJOJben.

dcfen
in

" ni&ct öan toeec ^uam / toaanöen 't een

stormen, ,«&tomi / eenige Dagen na malkander / en toaé on£
gantfep tegen. Bjeefben berjjaiPen / inbién öit

.
ïang fott buren / bat top ponger fouöen moeten \iy

K'sSio öan feeftete 4Sa9t / *V een 8C00t* £>tomt=
«ngoed ' toinb / enterbijl top on£ in nood bePonben / bet*
vooi-reken, fepeenen on£ Peel uïamjue Eigten in 't £>cpip / pjeï=

fter pjeergabe in te booren nopt gefien pab. 3©aat
bc <Soïben boo: in 't abcpip joegen / baat gingen
be 3ügten ooft. <&c Portugeezcn Perfenerben ons? /
bat bit een tenen Pan aanfïaanbe goeb ffle'n lua£

;

Pan <6ob gefonben/ omou£in ons? gePaar te Pet*
troofïen : pjaar op eengemeene^anbfeggiugpjierb
gebaan ; en be 3Ugtjen£ Perdpjeenen toeer. . |ï)en
noembfe Santclmo

, of Corpus Santon.
't wciïs ook 3£oe nu ben bag aantyan / befabigbe 't «Dnbjeer /
volgde. cn nteegen een goebe 3Bind ; maar upt mp

met'er baab bemerkten / bat beefe Higten fijn te
capodes. pouben booj een ^onoer-pjerït 45oog. 3Bp 3epl=
Auguftin.

öen oan pQojfpoebig Pooit / en breegen ben 28 Ja-
nuarius een poeh 3Lanö£ in 't gefigt / genoemb CapoF«nam- de s AuguUin. cïDocp 8 mijlen geboojberb funbe/
nuamen P)p bpbe ï#aben Fcrnambucq, fijnbe 85-

bagen op Zee getoeeft / fonkel ecnig 3laub gefien

te pebben.
-t viek Ma- j^iet: pabben be Portugeezen een ©ïeft geboumb /

genoemb Marin , maat in ï^oofbman Pjaö renen
Artokoflio. 3tan beefen ïebetben top onfe 43ePan=
gene ober ; en ïofïeben eenige «töoeberen / tuelftefe

bepieïben. ©au Ijicr. ujiïben pjp af 3eplm na een
$laat£/ baar mp meer meenben in telaben.

optoei der «DnbertufTcöen maren be Wilden oproerig gemo:*
waden ben tegen*? be Portugeezen , toclnefe te Pooien ge*
regens de poojfaamb pabben ; bocp dooide Portugeezen felfë
lonugee-

|jjec toe ^rroojfaaKt Uiatm 3Den ï^oofbman be£
ïlanb£ bab on£ om 45ob$ Ml l on£ te milieu be*

gebenin 't©leu Garalb
, Pijf mijlen Pan be ï^aPen

Marin, baar mu lagen / betmittfbe Wilden fïgon*
bec*
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bettoonben / 'tgenoembe ©ïen in te nemen ; en

b'^jnbjoonetg ban Marin nonben b'anbete niet te

ïjuip nomen / tottffe benommerb toaten / ban be

Wi iden oor aangetafï te fnïïen boo?ben.

3©P quamen ban bie ban Garafu te önlp met 40 «wave

IBannen upt on^cïjip/toeïne in een Mepn &cfjeep= rende in 't

je berïoaatt£ boeten, 't ©ïenje ïag op een ^ttoom viek Ga-

bec Bec I f13 tVoee mijlen toeg£ 3Lanbbjaatt$ iti

ftteaaenbe. Ontrent 90 toeetbate Chriftenen baa~

tert'ec in ; ban nocï) 30 Mooren en Braxiliaarifche

&Iaben/ Bttjfepgene bec ^jnbjoonet^ 't<0etaï

ber Wilden , ttieïHe on$ beïegecben / toietb getenenb

op 8000. <©n£ ©Keft / geburenbe be beïecgering /

toag maat aïïe.en beifternt met een £>tahetfel ban
$oüt.
<©m't gebagte Portugeexfch ©ïeït / toaat in top sterkten

ong befïooten bebonben / ïag een SSofcfr/ toaat in <i« wudcn„

be Wilden ttoec ^teinten gabben gemaant ban
biftae Zoomen. ü)iet in namenfe nagt£ ïjate

tocbïngt / om on£ baat te bettoagten / inoien top

een uptbaï op ïjaat toiïben boen. ^aarenboben hocdinfrf

ïjaöbenfe <«3aten in b'üarbe gemaant tonbom ïjaat
toes

©ictt / toaat in fp ftgïj bp bagï) ontïneïben / en
ban toaat uptfptegen£on£fcöetmutfeeïben. %\$
top op ïjaat fctjooten / bieïenfe gefamentUjn op
b'aacbe neet / om aïfoo 't gebaat bet ütogeïen t'ont*

totjKen.

Hto?tïp/ fpöabbenon^foobantgbeïeegetb/ bat Befluyte»

top nocï) af nocï) aan nomen / nocï) in nocfj upt^Jfêer
ftonben. ^p quamen bigt bp on£ ®ïen / en fcï)oo= nauw.

ten beeïe jpijten in be ïjoogte / om befeïbe te boen-
neetbaïleu in 't Bïen / en on$ te tteffen. g^an nocï) Ha*« ..

ijabbenfe $jjïen / toaat aan SSoomtooï en 3©afcö
1

B
c

r

n
and^

toa£ gebonden / in bjanb gefïonen / om be 3£a=
Men oni'et i^upfen baat boo? in bïam te b?engen.
©oo?t£ b?epgbenfe / on$ te toüïen op eeten / foo
ïjaafife oh£ bequamen.
3Bp ïjabben nocï) maat toepnig fpt$ in boo?* Gebrek

raab ; en befeïbe toa£ ïjaafï betteetb. 3©ant in bit
vau7K

00L
<©etoefï i$ 't be getooonte / op elften / of om ben mtZdt
inbeten bag/ batffcïje ^ojteïen te fjalen / om $Beeï
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Varen na
»t Vlek
Tammara-
ka.

Listigheden

der Wilden,

om haar te

verhinde-
jen;

een en an-

dermaal ;

doihte
vergeefs.

Andere
haver be-

heiuiighe'

den.
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of boenen baar üan tr üerepben/ maar nunortfcen

top tot befeloe niet nomen, Wtop berftaïoen fa*

gen / Dat top Qefueft fouben moeten ftjöen / tmeren

fpp met tüJce ;£avUm af na 't IDleli Tammara-
ka , om tian baar Proviande te Ijaten. 3^ocïj be

Wilden fjabbeu groote 23oomeu oüer 't iriiulertjc

geïegt ; oon 'ftonbenfc in meematen aan oepbe oe

jijöen ht$ ®€ottf / om öeefec Voyé onfe ©aart te

uerjjinberen. Cgter tieifnaKen top bit oeïetfei met

getoctö ; maai: ïileeüeu onoeauffetjen op 't biooge

flttÊH,

Wilden nonben em£ toeï in be Jöarften geen

ïeeb boen ; bocrj toierpen tipt ïjace j&c&ang Peel

b:oogifout tufïcrjen ben Getoet en onfe UafMïtten*

be ftieïen ; meenenbe 't feïüe aan te fteenen / ban een

beeï feeper/ bie ïjiet in 't Hanb toaft / baar in te

herpen / enon£ booï beu öamp npt be 25arnen te

tie. jagen, <®qcq 'c toen ijaar niet geüthUen ; toant

bp 't tucerftomeu uan be JDtoeD uoeren top na 't

©ïcftTammaraka ; en b'2|ntooonet£ uoo^fagen ong

oan Hecftogt. .

. _
t

3^u$ Poeren top toeee na on£ beïeegetb^ïen;

maar aan be üoorigepïaatg ïjabben be Wilden onfe

©aatttoeer uerrjinberb. <0elp te Uooren / foo ooft

nu/ fjabbenfe Zoomen ooer 't ftioiertie gelegt ; ont*

ïjieïöeu fig aan be nanten ; op toeïnefe ttoee Zoo-

men / öencben aan be ^>tam / optoepnigna Ijab*

ben booj geïjoutoen ; en botsen aan befeïoe dabben*

fe gebohben feeiiere bingen/ genoemb Sippo
, toaf*

fenoeatö beloop/ toclj firn öifcfter. ^ie oerftrehten

naar atö Poen een Couto / toaar Pan 't epnb aan

ïjaare &cftan£ quam. *£aar noomemen toa£ /

toanneer toP aariquamen / en toeer boo| ïueeHen

toiïöen / metbe^ippo be Zoomen om Perr' te teen*

Hen / toeUte ban cp onfeSSarften fouben ballen.

<Dnbertuflcï)enuöerentop 'ooojt/ en ïnaneu boo?,

5©eneècftetr#oomt>ieï naïjate J>cïjan£; ben an*

beren enen agter on$ £>tityiit tn 't toater. poe top

benaroepbber hutUm uegonben / riepen top onfe

iBebgefettenm 't ©lefttoe/ toffe on^ te öulp fou?

Seu feomen. flu^ riepen beWm uoc^ luuber /
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foo bat bie ban öiniftn in t oeïeegerbe ©ïefc onj

tooojben noctj betftaan/ noerj öooren; opn on|

niet: (toi nonben / toegen^ 't <0eöoomt/ 'ttoeüt

K? bepben fïonb.W^^JSl^
bu Sat g nomen / batfe on$ gema«t öabbett

ftonnenïjoovenenf!en; inbien Tgefc&eento be*

Wilden fi« niet ïjab berljinbetb.

€pnDÜ)aö!agtentoP 'f baar toe/ ^ f̂l
^S2dc

Proviande til 't ©ïe« Garafu bteegetL wiidcdc

ben fienbe / batfe ntet^ nonben berrigten / berfog= bekege-

SS UP ita een maan*, ©an be Wilden toaten

eenise öoob pWeebeu ; ban DeChriftencn niemanö.

mt top uuTaam / bat be Wilden ftg tot ruft ijaö;

Den beamen / troanen ton toeet na om? groot

3>tt\ti) I 't toeïn booj Marin ïag. ï|ier namen top

Sater in; oor |Beeïüanbe ^teï MaiKlioca tot

Viduaiie j en toterben Dan ben v^uerfïen bt$ Wltn$

bebanat uooj onfe gebane bnftanb.
,

3&v boeren 4o mijlen ban baar na /niJ^aben / g«y*«*

ctenoemb Buttugaris, tooojnemeng ftmöe / on£ Fianfch

l>cnip met Braziiien-hout te öebjasteri ; pon/ omschiF e«

C Widcn meer Proviande af te roben., f*atge-g^
tomen fnnbe / bonben top een Franfch &cöi»/ fig*

fia / om 'frgemeïöe Brazilien-hout m te ïaoen. W&
mm op 't feïbe aan ; in ïjope ban'er meefïer ban

te tooïben ; boeïj fp betbietben onfe gtoote Igafl/

en ont5epïben on£. €emge ban on$ £cf>ecp#wïK

toaren öoob geferjooten / anbere getoonb getoenben.

hierop befïooten top / toeer na Portugal te baren;

totjï top niet toter nomen nonbenin be ï|aben / baar

topmeenben ViöualieteMtomen. ,
-
"^ '

We 3©inö toa£ on# tegen ; enfcetmitf ton feer^ff
toentiigïeef-togt öabben / foo moeiten top gtooten PorU)gai.

honger ïfioen. dommige aten be Inpbenban 25oh*

ten / toelfee topin on$ ^cïj.tp ijabben. |%-togen
neber bag niet meer afê een toepntgBrazHiaanich

ifoajteï-raeel en een»*t&e 3©ater. 3©aren iq8

^Im^ guftus oebonben top ou* bpb'€PÏan=J^
benAzores, beïjoorenöe ben honing ban Portugal. do.£
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Eekomen
Buyt.

Veottrey»,

'tEylaad
Tercera.

Koomft te

LiiTebon.

Vertrek na
Spaauije

,

om na de
Spaanfche
Weft-In-
dien te

faan.
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gier ünfeet&m top/ mfïeben toat/ en fïeïben oné om
mfcïy tebangen. &agen een ^cïjip in ^ee ; boe*
een baar na toe / om te berneemen ban toaae bet
quant / en bebonbm/ bat |>et een ^ee-rober toatf

;

bieftgtoel ter tocer tfeïbe / Oog top «reegeit b'ober*
fianö/ enCnterben 't^cfjip/ bog'tbolHontquam
t met be 25oot. g|n beefe Prijs toa£ beel Wijn en
25?oob / toaat meebe top on£ toeer berquiHten.
©erboïgen£ quanten top op bt)f ;§>rt)eepen / be*

ïjoorenbe best üioning ban Portugal , bie bp be ge*
nteïbe Cpïanöeu fotiöen toagten op be J>cöeepen tipt
Indien, om befeïbena Portugal te begelepben. 3tép
öïeben baar eenigen ttjö/ en convoyeerden een Indifch
§cïjip na 't <£planb Tercera. Met öabben fïg beeïe
^éctteepen bp een beifameïb / toeïïte geiamentlp upt
be nieuto-gebonbene 3ianben toaren genomen. <£e=
nige totfben na Spaanje , anbere na Portugal.
boeren top/ in Con.pagnic ban bpna rjonbecb &ieïen/
ban Tercera af / en quanten te Liuebon aan / ben 8
ban be IBaanb Oftober Anno 15-48. , na bat top 16
HBaanben op berep£ toaren getoeefr.

Sfc öïeef een ttjb ïang te Liffebon , om toat tent*
fien, &mn booj / met be Spaan jaarden te baren na
öe<föetoefren ber Nieuwe Weereid, toeïfeefebefaten
SSegaf mp bevrjaïben in een Engel fch Jkïjip na
Puerto Santa Maria, baar bit ^cïjtp 9Btjn toouftt*
ifaben. ©an ïjier repfbe Ut na be &tab Seviiia ; baar
in bzie ^crjeepen bonb / toeïne toegerufi toierben/ om
te 3epïen na 't Landfchap Rio dc la Piata

, gelegen in
America. <&00 bit 45etoefï la Plata

, a$ be 4§oub=
rpe Provintie Peru , boo? eenige jaren eerft ontbeat/
fïjn bepbe Vaft Land.

<®m 't feïbe nog berber fn te nermett / toaren boo?
eenige jaren Jkfteepen bertoaart$ gefonben ; toaar
ban 't eene toeer te rugg' toaé geftomen / berfoeften*
be meerber ï£uïp ; en berfcaaïbe ïjoe <®oub-röFt bit

<0etoeft toa£. ^en Capiiain
, of ïfoofbman/ ober be

gemeïbe bJie ^cïjeepen/ toierb genoemb Don Diego
de Senabrie, ban ben honing geo?bonneert ten <&ber*
ften be£ gemeïben Hanbfcïjap^ <%l\ begaf mp iti

een beefer &tfyt$m / ftj'nbe ban aïle£ toel booten.
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3&e 25ebeï&ebber nam affcifjepb ban Ome ©lienben

op 'tHanb ; en «et flgbefgelpg aan25oo*b fetten»

janboeren ban Siviüen na S. Lucar, baar beïlibiec

ban Seviiia in be ^ee ïoopt. ||ier toagteben top op
een goebe 3©mb / om onfe 0ep^ boojt te fetten.

De tweede

SCHEEPS-TOGT
van

JAN STADEN
van Homburg , uyt Spaanje na Ameriea.

jNno ^49 ben bierben basban 'tPaafch- Afv
c
a
?

Fceft, 3epïben top ban S. Lucar af/^> Lu-

bog be tofnb toa£ on$ tegen, 3&oe be* spaanje.

feïbe toeer goeb toierb / ïfabenben top
te Liflabon in Portugal ; en boeren

na be Canarifche Eylanden. ^ier?Hn*
feerbm top op 't <ëpïanb Palma , en namen eenfge , _ . .

3©ijn boo? on^cïjfp in. <©ofc maakten be &tier*^nd

ïieben een accoord , inbienfe op be Eeeban maïnan*
bermogten geraken / toaarfeban toeer bp een Ton-

ben nomen / namentïp op ben 28 Graad ten ^up*
ben be Linie ^Equinoéh'al.

©an Palma begaben top on£ na Capo Verde
, of

't Groene Hoofd , geïegen in 't Blanb ber Swartc
Mooren ; baar top opna «^cïjipbjeun fonben geïee* .

ben ïjeböen. <©nfen cours berboïgenbe / liep be
taUine^

3©inb on£ tegen / en toierp on£ tot eenige malen
toe Op be &ufï ban Guinea ; baar OOR Swarce Moo-
ren tooonen.
^aar na onamen top op een €pïanb / geïjeeten fêéronïï

S. Thome, beïjoorenbe ben honing ban Portugal. fona,
6

't toeï ^upfter-rp / maar feer ongefonb. 3©erb

^etoöonb ban Portugezen , , bie beeï Swartc Moo-
A £ rest



i© Sch EEPS-TOGTEN van
ren rot ftare %tjfepgene öeööen. 3©p namen biet

bsrfcö 3föatcr in / m 3eplben boojt. J]fabben ttoee

,^ejf)eeprn ban onfe Compagnie nagt^m een

«érojmtoiuö berïooren upt ontf gefifit ; foo bat bip
nu aïïeen boeten.

Tegcnwfn- 3£e 31£>iuöen taaien 011$ feet tegen ; baelfcer na=
tune ï)ier ontrent té / öatfe / iuanneee be &on op
be ^00?Ö-3ljbe bei* Linie iEquinoclial ^aat / upt 't

^üpben toaapen ; baat tegeitó / aïé be ^on gaat
Natuur der op be Enpb-3Öbe / foo ölafenfeupt't $oo?ben. ©üf
5
lvc

J\

n
. maanben ïangtoaapenfe feet fterït upt eeneriep <©e=

üit Gcwdt.
tuefiber3©eereïb; bit bedfjiuberbe on£ ben tp ban
bier maanben / onfe regte cours te boïgen. |Bet
ben aanbang bec Jj^aanb September oegonbenfe
nooJbïijB te ïoopeu. Wp ftelben onfe^treea^upb-
5Upb-toeft na America.

Komen <®P feeReeen bag / ftjnbe ben 1 8 November , nam
byLand. be Stierman be Poois-hoogte , en oebonb befeïbe te

fijn 28 Graden, ^oe fogten top / 3©eftajn aan /

't Hanbqp ; 't bieia Ujp ben 24 berfeïbe maanb
in 't gefïgt fcreegen. Snaren fe$ maanben op ^ee
getoeeft/ en ïjabben biamaaï groote gebaren upt*
gefïaan.

64v*ariijkc 3&oe top nu on£ bigt op 't Eanb bebonben / fton-
stormwind, ben top noeïj be^aben/ nocï) 't iBarn-teRen ; 't

toelft ben #pper-fiterman / om be boben-gemeïbe
Öeben on$ gegeben jtjab / binben. <&erfben oor
niet biagen/ in een onoenenb <0o# te ïjabenen.

I^iefóen 't bet&aïben ïaug£ 't 3tanb fjeenen / tot bat
ïjet feer ïjatb öegon te toaapen. Wp bagten niet

anöer$ / ban bat 't ^cïjip op be ïtUupen in mifefeen
©n uyterftc jou geftooten ïjeoöen. 2£onben ïeebige ©aten t'fa*
penjkci

, mm . öee^n ^uéRïupb baar in ; flopten 't 25om=
gat bigt toe ; en maanten onfe <0etoeeren baar aan
bafl ; op bat / tnbien b>p ^cj^pöjma mogten lij*

ben t m eenige ber onfe noclj ïebeubig baar ban qua=
men / fp niet fonöer «SBetoeer mogten fu'n ; xoant
be <0oïben foubeti ïmpten ttogffeï be ©aten aan
Hlanb toerpen.

v\n ji fieïöen 't op 't Laveeren , om toeee ban 't
tarnen te

ftf ^^ g
.

Ö0£^
,

f Q ^ nfeL ^e8
iBmb
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3©inb b)cef on£ op b'onbec 't 3©atec betïiojgene verdrinken

flippen / moe getoteïbige <0oïPen btoongen on^/fc0u
r

k
Seh,^

op 't lanb aan te fetten ; fao bat top geen anbere

gebagten pabben / ban ïpet gefamentïpH te fuïïen

Perbnnfcen. ^eete onfe <&ob ecïjfer feïpnte 't

foobanig / bat / boe top bigt Pp be ïitippen toaren

Qenomen/ eenenberorifeeen^aPen getoaar toierb/

bertoaart£ top ïjeenen Poeren.

*|ier fagen top een kïepn ^eïppie / 'r toeïfc nooi do
fd3°

c|ï

on£ öe Plugt nam / en aster een o^pïanb Poer / foo
gei

bat top niet meer fien / uocp Pevnemen nowben /

toat Poo? een ^Mjeepje Ijet toauë. Jloïgben 't ook
nietPerbee na/ maae lieten 't Winner Paiïen / <0ob
fjettïp bannenbe / batppon^upt bitboobuja ge*

Paar gerebbet fjab. Boo|t$ rufïeben top / enbjoog*
ben onfeütïeeber.en.

*t toeï ttoee upren na be mibbas getooiben / Ankeren in

boe Pap 't Üinfcer uptfetteöen. Cegen£ ben aPonb «en HaT8n -

quameengroote^ootPoï Wilden pp m\$ MWf
begeerenbe met on£ te fpieenen ; becp niemanb bet

onfe non pare J>p?aan regtPetfïaan. Wp gaoen E"1
,?,?,

0*

(jaar eentge f©effen / en ©ifcManen ; toaat na fp£lt
toeer toeg Poeren. 3Nen feïPen nagt guam toeeuaar 5^
een JbcfrjptPd Wilden , onbet toeïne fig ttoee Por-
tugeezen PePonben / bie on^Pjaagben / toaar top
ban baan toaren * Wv gaPen pier tot anttooojb /
bat top upt Spaanje quamen.

Oplieten ftg öebnnnen bat top een feet erPar«ö Gcfprck

Stierman moefïen pebben / top! top bu$ in be tymf
et twee

Pen toaren gekomen ; Pan toeïfeefe Poïïtomene ta^en"
266

**

nis ïjabben/ boeïj onber fuïn een ^tonntoinb / a$
toppabben tiptgefiaan/ foubenfe geen raab toeeten/

baar in te Paren. 3Bp Perljaaïben paar / öoe tm
E&inben en <H5oïPen on# een ^efppi^euft pabbcu ge*

b^epgb ; en top niet anbei^ meenben / aï$ aï t'fa*

men te fuïïen Pergaan; bocp in't aïbeeupterfïe ge*
paar toa£ on£ beefe^apen in't geft^c genomen

;

en (^ob ïjab on$ / ïmpten aïïe Perpjagtmg / gepoï*
pen / bat top'ec tngeloopen/ enbu£ 'tPeeberfont*
pomen toaren.

%W bit geïjooib Isatibm ] fcertoonberbenfe tfg
dc Haven

feec



Suyraway.

S.Catha-
rina.

De Natie
C;irios,

en Tuppin
lkins.

Afvaart van
de gemelde
Haven.

Nieuwe
tegenfpoe-

12 Scheefs -togten van
feet ïjoogïyft ; en maaaten on£ oefcenb/ bat beefe

fabelt toaé gcnoemb Suyraway. 3^at ontrent agt-
tijien mtjïeu toeg£ baat ban baat een Cpïanö lag/
gelfjeeten S. Vincent

; beïjootenbe ben honing ban
Portugal. <3jn 't felbe tooonoenfe / enbegeene/
toéïfcefe in'tnïepn J>cïjecpje ïjaoben gefïen / toaten
boo? rjaar gebïooben / toijlfe ïjaböen gemeenb / bat*

fe Francoifen toaieil.

3ÏDp bjaagben öaat / öoebett' 't €pïaub S. Ca-
tharina tian baat ïag / betmit£ top Daat ïjeenen

toïlben. £p berïgteben on£ / ontrent 30 mijlen
na 't ^upben toe. 3£aat op bocgenbe ƒ bat baar
toa£ een Natie bet Wilden , öenocmö Carios

; op
toeïne top toeï moefïen toeften. .fi&aat be Wilden
beefet ï^abeu toïetben geïjecten Tuppin lkins , en
toaren Ijate bjïenben ; berïjaïben top boojjfjaat niet

te b?eefen dabben. <£pnbïgïi b?aagben top beefe
Portugeezen , op toat jfpogte bit Blanb ïag > ^p
fepben op 28 Graden ; 't toeïn oor toaaragtfg toa£.
3£aat öeneben^ maafttenfc 011$ beneub be teHenen /
toaat öp top 't felbe fouben mogen Hennen.
^oe nu b'^oft-3upb-oofte toinb fïg gefïïïb ïjab /

toïetb ïjet goeb 3©e'et / en een anbere Winti quam
upt 't 3£oo?b-oofïen ; met toeïfte top 't Eepï gm*
gen / en toeer te tugg' boeten / om 't gemeïbe Hanö
op te foeftcn. 3£ocf) aï£ top nu aïteeb£ ttoee ba-
gen gesepïbïjabben/ fconberitop be ï|aben nïetge*
toaat toojben. Ccïjtet oemetftten top aan 't &anb/
bat top bè gemcïbe Hlaben moefïen boojbp gebaten
tljn. SBant be ^oh betbonfcetb ftjnbe / öabben
top niet toeï fconnen fïen. <®oh betmogten top niet /
toeette rugg' te baten / betmité be tomb on£ bet=

fta&.

^ocï) 45ob toa£ onfe ïjeïpet tipt ben noob. <®n*
bet 't abonb-geoeb baben top ïjemom fijnen opfranb:

en eet 't noeïj nagt toietb / gebeutben 't / bat be bet-

baafbe golften na 't^upben bjeeben/ bertoaart^

be toinb on£ gebjeeben ïjab ; en eeton£ <0ebeb bol=

rpnbigbtoa^/ toferbbe^oojb-oofteltimb fti\ ; foo

batmen niet uon bemetften batfe toaapbe. 3£oe be*

gou cen^upben-tombtebïafcn/ tegen^begemeene
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getooonteinbeefenttjb be£ jaatg ; maar metfuui

een «©onbee en^urein / bat ïjet betfcïxnRÏp toap

te öooren en te ften. <2£>e ^ee toa£ feer onftupmig/

bermit^ be ^upben toinb tegen£ De <©oïben beg

3$oo$en-tmnt$ toaapbe. ^an nocfj toag 't foo

öupfïer / batmen niet fïen non aï£ bp ben 25ïfrem.

3&it maante aï 't boïn foo berflagen / bat nie* engevarea

manb toifï / toat ïjp ter ïjanb fon batten f om be ™« te fui-

^epïen te toenben. 3Bp basten niet anber£ J aï£
iC
* ;

.

"

in beefe bupfïerïjepb na ben afgronb te fullen fmnen.

S&ocïj be^eere gaf / bat 't 3©e'er betoeterbe; en

top 3epïben toeer na 't ^ojb ban toaar top genomen 1

toaten; foefeenbebe^abenopnieuto^ / maar fon* *

ber befeïbe te nonnen binben / bennit^'er beef Ey^ •

landen bp 't Vafte Land toaren,

<©oe top nu toeer op ben 28 Graad toaren geno* maar ook

,men / fepbe be Capitain tot ben Piloot , bat top ag* JS£
ter eene ber €pïanben fouben baren ; 't fünfter ïaten

ballen / en fïen / toat öet booi een Stanö toa£.

&u£ 3eplben topboo? ttoee Eanben ïjeenen / baar
top een treflijne ^aben bonben/ en Unnerben.

3©ierben oor boomemen| / met be 2$oot npt te ba-

ten / om be öegeerbe ÏJfaben berber op te foenen.

't 3©a£ op S. Catharinen-dag , Anno 1 ^oöoe top uytvaring

't Sfinnerm begronb lieten ballen. " Cet feïben ttjb metdc
1

boeren eenige ber onfe toeï toegetuft met be 25oot
'

upt / om be ^aben berber te bef!gtigen. Wv fïon-

ben ingebagten/ 't moeft be föibiee fïjn / toelfce ben
l^aam b?aagbban Rio de S. Francifco

, geïeegenin

ïiefeïbe Provintie. $oe topber top in boeren / ïjoe %

be föibier fïg langer bertoonbe. 3©p neenen om en
om / of top niet eenigen tfloon mogten bernemen

;

boel) te betgeefê.

^oe bagton^"/ battopboojeen3Biïberni£ eznU Treed™

ge jutten fagen in een lage gronb ; boeren beröaï* tm****
ben baar op aan ; en bonben oube jutten / fonber
eenig Itëenfcf) baar in. <©nber 't boo^tbaren toierb

fret abonb ; en top fagen boo? on£ in be föibier een
Mepn Cplanb leggen / baar top na toe boeren om te

bemagten 3&oe top'er bp quanten / toa£ t'aïreebg

nagt. ^erfben berfiaïben niet toeï toagen / om aan
Eanö



14 Sc HEEPS-TOGT E N VAN
-%anb te treeften. «Öcïjtec gingen eenigetJet onfe tont

om't<&JÏanö tymmf om tetoememen/ of'er v&
manö op mogijt fijn / bog fagen itfMnnfc

maaatentop ïDpet; (jieutoen een #alm-uoom om
bet/ en aten be ïternen.

vinden jegens? bioeg boeten top 't ïanb al biepet

fS£ <» » totjïtop begeerig toaren / om tc toeeten / of'er

boïnoptooonenmogt. 3©p betmoebaen gantfcf>

lÖnöat'etlBenfcljen moeflenfljn/ toijl top jutten

aefien ïjabben. <fcnbertuflc&en fagen top ban berre

em&outopwrt'ïtttp fïaan/fcïjönenöea$ een Kmy*.
«i*«wei boeten'et na toe/ en bonben een groot Ijoute

£?JT^
n Kruys, met ^teenen op be $*Iip bafï gemaaut/ en

£u& «« ftnfc ban ben öoöem een£ ©at£ baat aange&on*

ben / toaar in eenige tooojöen toaren gefneeben /

oog die ton niet toei ïeefen tomben, mt bettoon*

berbe on£; en nonben nietbebenRen/-toatöetbooj

^cfteepen mogten getoeeft fijn / bie bit Ce&en tjier

fjabben opgerigt. ffltfttn ooft niet / of bit De ifaben

toa£ / baat to^ on£ berfamelen fonben.

ecnigc Ban ïjiet bóeren top toeet boort / nemenoe ben
woorden

, ^tiem i Daar De ïette4 op gefneeben toaven / mebe.

?,fJen <®nbet 't boojtbaren belteen eenen bet onfe be tooo^

bodem van ben bïijtig / begonfe te berflaan / en ïnpbben in De

een vat. Spaanlchc ^»p?aaaalbnsf : Si vehu porvcmura,ccki Ia

Armada de fu Majcftet Tiren uhn tircay avcran reear-

do: foobeeï aï£. <©f ïjiec öp gebaï eenige ban fijn

|Bajeftent£ &c&eepen quamen/ Me fctjieten een

£>tuft tfefcljut af / foo fulïenfe beanttooojb toerben.

ontmoe- aUcr ijaaft boeren top toeet na 't Km ys
,

en

ting van
fcnoorcn een Faiconet af ; begonben Daar na berber

^wilden, 'tltanb in te baren. €>nbectoöï fagen top bi)f

laar onde^ootó ( Canocs ) boï Wilden , regt op ons? aan*

«.n chri- roepenDe : Derhaïben top ong ^efeïjut geteeb maait*
«en was. «* ^aacCiec genomen ftjnDe / toierben top on*

ber haar getoaar een IBenfcï) / bie ftjeeberen aan

m Eigcljaam / en een 25aarb aan t «angefigt

öab ïeefen tfonbboo? in be&cïniP :/ en top be*

roeraten / bar ïjp een Chriften toag ; berïjaïben top

feem toettepen/batfefoubenmï öonaen / en alleen

ttiet eene 9oot tot ong nomen / om met on£ te
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^aatopgamatöetöfïjnöe / tyaagbett tem ïjcn? / Gefpiek

fit toot boffen Hanbtap toami? ambj'boti^ f
ct tien

öe : 4Bp iïjt in öc^abcn Schirmirein
; öu^ ba» fee haaTfeViT'

WMdea genoeniö in (pre ^p>aah ; öocïj ba» ö'Eu-
ropiancn S.'Catharinë Haven ; ïjmt toegeboegb ba»
öegeene/ todhcfeecrfï gcbonöe» ïjeboen.

Üliet toepnig brtfjeugöen top o»| / öat bjp / cup* fi irfc «« de

tenon$ toetten/ 01$ öebonbenüi öe üfaben / toeï* ^ti™
fte top fogten : ooft quanten top op S. Catharinen- ware»
dag in üefeïbt ; öannenöe *5oö / öat ÖP ong &fet
tjeenen£aö geboerö. ^ter tegenö bjaagöe öp ong
bantoaar top quanten* 3©n öerfgteöen öem/ öat
top 1» öe jSdjeepen öe$ ifconing^ ban Spaanje toa-
ten/ en na RJo de 1 a Ptata tuKöen. ©at op öeefe fóep£
fïg noeïj meer ^djupen bebonöett ; öie/foo top (joop*
ten / ïjaafï bt» on£ fouöen fijn / en öat top ïjier op
nwïftanöcr fouöen Komen.
$P betupgöe / öat öit ïjem feer toeï öeïjaagöe ; Waarom

en berïjaaïöe on£ / öat ïjp / nu £$e jaren geïeeöen / i^s1

r
ba» Aflumcion mÖe Provintie Rïo la Plata, Uteïfee S!dc?dc
ïMaat£ öe Spaan jaarden öefaren/ ö?ie ïjonöerönn> wnuea
ïen ïjertoaart^ af toatï gefonöen / om öe Natie , ge= bevond,

noemö Carios , bte öe Spaanjaarden tot tyfenöen
jfjebben/ öaaïfoe aantelfjouöen / öatfe Mandioca-
toojteïen fouöen pïanten / op öat öeöaatnomenöe
Jkïjeepen/ gelieft ban Provïandc ïjebbenöe/ ban
öeefe Wilden ©oo?raaö benomen tnogten ; 'ttoeïft

öan oonöu£ beftelö toaS.
Wu boeren met ïjein na öe jutten / öaar ïjp

onöer öe Wilden tooonöe; toeïne on£ buenöïp op
ïjaretotjfe ontfïngen en ontïjaaïoen.

3^aar na berfogtonfenl|ooföman ben geöagten onfea
Chriften , öie onöer öe Wilden toag / öat öp een iwyfiger
Canoe met boïft fon öefïeuen/ toeïfce eenen öer fijne vaart met

na 't groot ^cïjfp fou boeren / om 't feïbe oor öer- "V ^Zen
toaarté te öoen nomen, ffitt beeft fonö öe Capitain

mpaf/ om öeefen ïaft upt te boeren.
3©ptoaren aïreeö^ öne nagten uptgetoeefï/ foo «a-tgroote

Öat öieban't gtoote^cÉjfpniet totften / öoe 't met S?fB
nfchc

on£ ftaan mogt, ^oe ih nu tot op een 2Soogfc|joot
f '

na bp öaar genaaröerö baa^ / tna*fctenf< een groot



daar on-

trent toe-

droeg.

Sonderlin-

geblijd-

ïchap, in

groote
Schip ont-

daan.

't Dorp
Acutia.

Sen afge-

dwaald
Schip
koomd in

de Haven.

*t Groote
Schip ver-

gaar.

%4 Scheep s-togten van
gefeïpeeuto / fielöen fïg te toeer / en toiïben niet'

toelaten / Dat top bigtee bp fouben Hoornen

;

maat riepen mp toe / toaat 't anber bol» bleef /

en toaatom in atteen met foo beeïe Wilden baar

aanquam ?

3Ir ftoeeg flil / fonber ïjaar eenig anttooojb te

geben. ïDant be Capitain ïjab nip bebooïen / mp
feer treurig aan tefïeïïen / om teflen / ïjoe btetn 't

£cï)ip fïgbjagen fouben.

©ecmité in ban öaat geen befeïjepb gaf / foo

riepenfeonöer maïftanbet : 't &iec niet toeï ge-

fieïb; b'anbere moeten boobftjn ; en nu nomen be

Wilden met beefen eenen aan / upt een bpfonbere

ïifï. ©eeïïigt ïjebbenfe anbere &c&upten agter

&aar / om on£ t'oberbaïïen / en 't &cj[>ip in te

nemen, ^aar op riepenfe mp anbetmaaï toe,

3£oe begon in te ïageïjen/ enfepbe: 3©eeft geruft/

m b:eng u goeïie nieutoe tt)bing. 3Haat mp naar*

bet nomen / foo toiUnubefelbe befcenb manen.

©erbolgeng betrjaaïbe ift ïjaar / öoe 't met be

faan geïeegen toa£ ; en ten ïjoogtfen toierbenfe fjier

£
ober bettjeugb. 3&e Wilden boeten met ïjaar

^ctjuptjetoeetna l|up£ / en top quamen met't

groote ^cfjip bigt bp ïjare jutten ; baai* top 't %\\*

nerïieten baïïen / en b'anbeie &cïjeepen bettoagte*

ben/ toeïneboo? ^tonntotnben ban on£ afgeraakt

tomen.
, L

'

't 3£>om / baai' beefe Wilden tooonben / toagge*

noemb Acutia; en benChriften , bie top baar bon-

ben / Johan Ferdinand, eetlBifcayer uptbe <&taö

Bilka. <®e Wilden toaten lipt be Natie bet Canos.

®eeï ©ifclj enfêïeefcf) b?agtenfe on£ toe / toaar

boo?topï)aae3fingeï-rjaHenbeceecben.

5^a bat top ontrent b?ie toeenen friet bertoefo nao*

ben / quam 't .êcrjip / toaat in onfen <©ppet-&tiet*

man toa£ / toeet bp oug; bog'tbetbe toa^bet*

gaan ; immerg / top bernamen'er niet?; met auen

ban. föufteben on£ berïjaïben toe / om toeer boo?t

te 3enïen ; ïjebbenbe ïeeftogt berfamelb boo? fe?

maanben / betmitg to^nog toeï 300 mgïen te ba*

ren öabben. Mi\t$ geteeb fijnbe / bsriooten top op
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fefteren bag 't groote ^djip in 5e Hfaben ; toaar booï

Oïifc tfenöftocer berïjïnberö tuiert).

313» lagen ttoee jarenlang / met feer groot ge* Swdrehon.

paar/ in een 3©iïbetn$ / en ïeel»en grooten tjonger. ger-iijding.

ï^aagbiffrn en ©eïb-ftatten moeflen onfe M>pM
fxin/ neben£ meer anbere feïbfame <©ngedle> ten / ooft

30ater-£ïecfcm / toeïne aan oe £>teenen tjangen.

<©e Wilden , ote on3 tn 't eerft Proviande genoeg toe

öjagten / foo tang fn onfe Waxm I toette ijaar aan*

génaam maren / ontflngen / en nu genoeg Daarban
Öaööen/ bettronuen nu meefï na andere ao?ben>

öaarenüoben berfOen top rjaar nietbeel bertroutoen j

foo bat on£ beröjoot/ langer baar te leggen / om
ban jonger te bergaan.

25eftooten öerïjalben gefamentïïjft / bat ben mee* Een deei

fbn ijoon te llanb fou mimen na be Provintie Af- des voiks

fnmcion; nog 300 mDÏrnban be $laa$ baar top f^°lf
lagen : b'oberïiie fouben met 't obetgebïebene acöin Aftumcton.
iertoaattë baren, Capitain berjielb eenlge op fïg /

om met ïjem ober be Ztt te ^epïen. ^e geene / toel*

\\z te üanb fouben remen / namen toat leeftogt op

hm - 1 om boen be 3©iib*tntë te geraïten ; netoeng ee*

hige Der Wüdcn. Beeïe ban beefe fïierben onbertoe*

gen bmi tjonger. «D'anbere quamen ter öegeerber

nïaattf / gelift ton naöerljariö berftonben. <0n£

§>cïjip toa3 te ftïenn / om af 't bola ober eee te

boeren. •
•

<&e Portugcezen ïjabDen een Cpïanb / genoemo Afvaart na

St. Vincent, öiat öo 't Vafte Land
, ingenomen. <©e St. vincent

Wilden noemöéu 't in fjaae jèpjaaft Urbioneme. ™JJ
L en

't ilegt ontrent 70 mijlen toeg£ ban be plaats / baar

top oné oebonben ; en bertoaar$ toprjeeneri toiïöen/

emte fien / of top ban be Portogeezen een ^cïjip

mogten benomen / om na Rio de la Piata te baren

;

toant 't eene ^>cïj«p / 't toeïn top nog tjaöben / toag

booï aïïen te fcieun / om baarm te hennen fijn. <&m
'hit te betneemen / boeren fommlge ber onfe/ met

OUfen Capitain Salafar, na 'tCrfanDSt. Vincent. |$ie*

manb ban on£ toag opt baar getoeefï / oeïjalben ee*

tien/ genoemb Roman , Die fïrj Ket joebunnen/ üif

llanD toeïtoeerfefutabinben. . . .

JanStadw. B



i8 Scheep s-t ogten van
infuia de ffln 3epïbcn ban «pt be Natiën Inbiaflape, qeke*
Alcatrafes, qm ^ Graden ten S^upben öe Linie jEquinodial , en

quanten na ttoee bagen bp een €p!attb / genoemd
Infuia de Alcatrafes , ontrent 40 mijlen ban baac top
uptboeren. ^ieu ïiep be toinb on$ foobanig tegen /
bat top moefren 't tlnfter ttpttoetpen.

ze^voge- ^jn bit Cpïanb fagmen beele ^ee-bogeïen / ge-kn Alca- noemö A1C;Urafes .

toeïfte jtgt,p fc mommm i

te meer / totjl 't nu in ben ttjö toa£ fcatfe tooebben.W gingen ïjier aan Hanb / om foet toatee te foe*
fcen. ©onben öier nocjö oube jutten / en beele
potfcïjetben beu Wilden, toeïne boo?tijb£ tn bit <£p*
ïanb §abbengetooonb; ooft eennïepne 3©atet-toeï
op een ftïip. I|ier tloegen top beele ber gemelbe
©ogeïen boob ; namen oor ber feïbe <£peren tn onS
&cl)ip / Rooïtenbe b'een en b'anbere.

yetmriij- 5^oe top nu gegeeten tjabben / beeïjief ftg een ge*
ke scorm- toeïbfge^to^mtolnb upt'tEupben/ foobattop't

nautolp£op 't Sfinner ïjouben ftonben , toaren doft
niet toepuig begeefb / bat be toinb otré tegen^be
ftüppen fou aanfïaan. 't 3©a£ aïreeb£ tegen£ ben
abonb ; ecljter meenben top nocï) te fiüïen nomen tn
feeïtere fatten/ genoemb Caninree. ^oc^eettop
baar ftonben houten / toaé 't nagt föonben'et
betïjaïben niet tn geranen ; en toaren in geburige

uyterfte tyeeg J bat be toinb on$ tegen£ be ftïippen fou toer*
gevaar, pm ^\t^m »

t tec Wec 00jfaaH pan
>

t £an0 af y
en bagteu niet auber£ / ban bat be «Etoïben 't ^cïjfp
in fhifcften fouöen flaan ; toant top bebonben on§
aan ben ïjoeït een£ Eanb£ / baar be 3Öaren beeï
meer tooeben / ban in be diepte ber ^ee / bete'
ban 't manb af.

>
t wcik van <©nbettufTc£)en toaren top bien nagt foo totjb ban
tijd tot tijd

>t 3£ar»ö afgeraakt / bat top 't mo?gen$ niet
meer ften Itottfen. Center Hrcenen \vu t ai toeer
m 't gefigt ; en be &to?m toiecb foo getoeïbig / bat
top 't nautoïrj^é langer upt öarben ftonben. $|p /
ban toienïjier boben gefegt i$ / bat ïjpboo^ bee'fèn
noeïjeen^ in 'tXanb toa| getoeeft / meenbe / bit
ftenbe/ bat ï)et S. Vincent toatf; en boeren berftaï*
ben baar op toe; boeïj 't toieib foo feerban mtil

en
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en Golften cedent/ datmen 't nietregt benennen

^nber bit gebaat moefïen top alïég toat ftoaat fig ve^

toaé tn be ^ee toetpen / om baat boa? 't &cjup meerderde
,

•

toattebedigten/ toeegené be tering bet üjeef*

ïijne <#otoeu. ^ué Poeren top in 't unume pap*

ftri baar ïjeenen / meenenbe te fuïïen aanbeen be ffa«

ben / toaat bp be Portugcczen tooonben ; bocgPon*

benonétoetr'Perbtoaalb* j
©oe nu beJBoïnen toattoerttOBHentoaten / foo

™
n
e

^£
1,k

bannen 't ï,an0 ften non / fepbe be Pooj ïjeenen eiiendige

meer gebaat* Roman ; ïjn meende bat be ïfaPen

tooj oné / en agtec een feHp ïag. 3©P uoeten'eï

op aan ; öocij bigt daar bp genomen fïjnbe / fagen

top öeboobnooï oogen : toant baar toa£ geenl$a*

toen ; en top mdefien / toegeng be toind / ïjet op 't

Hanb aan ferten , toaar tegen# tie 2Saren op een

feet groutolpe tot$ aauffoefcen.

3©p baden <©od/ onfe hielen genadig te tomen schipbreuk

fin / en deedeiuia begetooonte bet geene / die be keden-

bood öooj ^c{jipö?eun Pooj oogen ften. <©oe top

nu bigt bpbe Barningen quamen / ïigtten be «5oU
urn 01$ ^.cïno foo tjoog op / bat top / na beneden

ftpenoe/ on£ lieten PqQ^aanPaneenïjooge fiepïe

$luurneeiïtoaat$ te ften in een laagte.

Jfl&et ben eerfien floot / die 't ^>c¥)ip tegen£ 't Egtewua-

Hand deed / boifl ïjet ban malkander. €enige

fuzongen'ec nut / om 3tandtoaatt£ te ftoemnien. dig aan

inbere redbeden I)aar .lePen op pannen en andere Land.

fto&fcen&out. ïfeere gaf/ bat top aï t'famen

üoclj behouden aan Eanb quamen ; bocï) 't Uraan?

be en regende foo getoeloig / bat top gantfcïj nee*

Weumïs toacen.

^oe ton on$ nu op 't d^ooge betoonden / öariHten Rekomme-

top «0ob toooi deefe genadige redding : toaten ecïj= affmoi
tec feer öenomuietd / Uemtitg top niet toifieii / tcn .

lm top fijn mogten / toïjï be meer gedagte Ro-
man nietregttoifl / of top bigt bp / of nocfrtiecre'

ban't Cpïand S. Vincent toaten ; en / of ïjieeoon

Wilden tooonben / Pan toeïne top onïjepï te Pet*

Aagten mogten öebben,
8 a €enen
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Werden
een Portu-

geezlch
Vlek ge-

waai.

Komen te

S. Vincent

en werden
van de Por
tugeezen
wel ont-

fangen.

Belchrij-

ving v;\n S

Vincent.

Efe Natie

Tuppin
Ikins.

Cario».

Tuppin
Imba.

<£eneu onfer iBebgefellen / een Franfchman ,

seuoemö Claude , ïiep ïaug£ Den <©eber pmen /

om fut bité te berbjarmen/ en toierb getoaar een

<&o*p auter 't 23ofcïj ; toaar in be $£upfen geboiuub

luarenopbe manier berChriiknen. Jlpgingber*

luaart£ I en bebonb bet een ©Ken te fijn / gebeten

Itenge Ehm , ttoee mijlen Dan S. Vincent , en be*

Vuobnö ban Portugezen. % berïjaaïbe baar onfe

geïeebene &cöipü?euft / en öat 't boïft bp na bertyoo*

renbia£; ooft nietWen bjaarfe bmren/ enuiaar

ïjeenen fn baar begeben fouDen. <De gemeïbe Portu-

geezen Dttijoorenöe / liepen teiftonö npt ; namen

oné in ïjare jutten / en gaben on£ ftïeeberen.

$fier bïebeu bop eenige öagen / tot bat Vop meer

berquiftt toaren.

Ban bit ©ïeft repfben uip te £anb na S. Vincent

;

- baat' be Portugeezen on£ aüe eere betoonben / en

oné een tïjb lang be ftoft berfebaften. paar na

troftelft taan oiuj peté ter banb/ om ftg baar ban

t'onberbouöen. ©ermit£ b3p nu al onfe &cbcepen

berïoorenïjabben/ foo fonbbe Capitameen Portu-

gcrtfch &coip na oné anber©om / 't toe» te rugge

gebïeeben tta£ in Byafape, om't feïbe bier &eenen

te biengen ;
geïijft ooft gefcïjieoDe.

S Vincent tö een €pïanb / geïeegen bigt bp 't

Vaitc Land. m 't feïbe fijn tbjee ©ïeftften / t een

tn be Portugeezfche ^p?aaft genoemb Orbioneme;

't anber / ontrent ttoee mijlen ban 't boorige /

Uwawafupe. $oo*t$ ftaan noeïj eemge ïfupfenm

't €pïanb / todftemen noemb Ingemos, tuaar moe

Eupftccb30?ö berepb. ^
•ét baar in bjoonenbe Portugeezen bebben tot

^imben feeftere Braziliaan fchc Natie ,
genoeinö

rfppinlkins. vDerfeïber Hano fïreftt lïgupt ober

be 80 mijlen Uauöwaart^ in / en ontrent 40 muien

Xm
m^t lilden bebben bate bpanben bepbe aan be

2up*-en aan be $oo?b-3ijbe.mt: aan be 2
Éagen ben^aam banCanos; Die aan öe5^oo?b-

3&1 ban Tuppin Imba ©an Deefe teerton
i
be

Tuppin Ikins ooft getjeeten Tawayers; foMefj£
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anden. lebben be Portugeezen beeï fcïjabe gebaan

;

en noch ïfeeben moeten beefe be feïbebjeefen.

<©ntcentW müïen ban S. Vincent legt eenpeLand-

nomen ïjatebpanben/ be Wilden, w aan » en

baren tufic&en't Cpïanb S. Maroen't Vatte Land

Ö
°^m be Wilden beefen Vueg af te fntjben / Öe* »tEyiand

moepben fta eenige Mammeiucken ; aïïe 25?oe* st. Maro.

bei/ &aten ©abertoa^ een Portugeezfch , ïjare

iBoebec een Braziliaanfche ©?oubJ. 3£eefe bjaten

Chrirtenen, erbaren foo in b'lantfagen a$ |>p?aa«

bet Wilden. 3&en oubflen boa£ genoemb Juan de vijf

Praga ; betbJecbe Diego de Praga; bebctbe Domin- g^-
eo de Praga ; beWcÖe Francifco de Praga ; De bU>

be Andreas de Praga; öatenBabet Didaco de Praga.

^eefebijf25*oeber£öaöUen / ontrent ttoee jaren

boo: bat in baar quant / met rjttïpe ban eenige

Wilden fjare bnenben / een heffing beginnen te

fjoubjen / na be gebjoonte beefer Natie, tegeng be

bpanben; en befeïbeoon boïooutob. ^enige $or-

tugeezen begaben flg bertuaaitS / om baar te luoo*

nen / bjnï 't een goeb Stanb biasL <©it ïjabbetivan de.T«p-

ïjarebpanbenbeTuppin imba befpieb; (Ig m ïjaar

ianb ('t bieln ontrent 25* mijlen ban bit fijnen
oveivaue

aanbang neemb ) toegemfï ; en boaten bp nagt baat

aangenomen met 70 Canoes. ©ieïen / boïgeuö

ïjare gebooonte/ een up? booj bag aan / om ïjaten

aanlag upt te boeren, ^e Portugeezen toaren in

een^upg/ ban latbe opgebKnpen / gebjeeften/

banbjaar upt fp fïg berbjeerben. ^'anbere Wil-

den ïjieïben fig bp een in öare jutten / en fjefctjerm*

ben ftg oor na fjaat bermoogen / foo ïang alg*

fe nonben; foo bat beeïe ïjaret bpanben boob blee* Hoedanig

ben; tueïfte ecïjtec epnbïrjft b'oberïjanb beöieïöen. haren aan-

't Blen Brikioka in b?anb flafcen/ en aï be Wilden
Jgj^-

gebangen bequamen ; bocï) be Chriftcnen , bjeïne hoefe de

ontrent 8 in getal bjaten / nebenS be Mammduc- gevangene

ken
, rjabbenfe in bet feïber &up_S niet nonnen ober* handelden,

tyeïbigen / batjl <Ö5ob ïjaar geliefbe te üelnaren.

^'anbere Wilden
,
ïjategebangene / fneebenfe ter=

i- . B 3 flonb



tl SCHEEPS-TOGTEN VAN
fhjnbinfwWien/ beeïben be feïbe onber maïnanber/

en boeren toeet na vjaai* Hanb.

iifikiflka
3r$berften en b'anöece oojbeeïben bienftig te

herbouwd, fijn/ beefe$ïaat$metteberïaten. 25outoben bet*

fjaïben met atlebïrjt / en öp 't fteiïtfïe ; bermtt^men/

Dan baat upt 't gantfcïje %anb foon berbeebigert.

3^e bpanöeu bemetbenbc / bat 't l&ïeft Brikioka te

toeï bebeftigbtoa^/ om aan te batten/ boerenerf)*

ter bp nagt 't feïbe boojbp / en maakten ten btipt

alïeétoatfe ontrent S. Vincent benomen nonnen

.

Nieuwen <&e gcene / roeïne binnentoaarbet in 't %anb
aanval der tooonben / meenben geen noobte ïjcbbett / to$ 't

Tuppin ^eft foo toeï gefterbt toa^ ; bog fjare fojgïoo^nrpb
Imba

- bebjoog ïjaat. H$\tz na bagt b'lntooonei^ gocb /

jn 't <£pïanb S. Maro ,
bigt bp / en tegcn£ obet Bri-

kioka , oon een ©eftütg te boutoen bïab aan 't toa*

ter / en befeïbe te Mmen met ©oïft en <®efc£iut / om
be Wilden b'aanbaait te bcrïjmberen.

Bolwerk 't <<5>ebagte 25olUjerft op't€pïanb toaé aange*

«maakt in bangen / boeïj niet boïepnttigö ; ombat/ geïijïnnp
FtEyland

fce£|gt ^er0 / ftgf) ööemaaï^ geen Portugeezfch

dofeeen #ugfc&teter baar m toaaeii toilöe. Cetbier trjb

cöMapei toa£ in baar / om be #ïaatg te beftgtigen. nu
woufigdaai D'öJnbJOonet£tjöo?ben / bat in een Dnytfcher toa£ /
«agen

. ?n j,at in mo taamujït-toelf op 't <0efl1)ut berfionb /

foo bjaagbehfe mp / of in in 't H£up£ be£ €pïanb£

fijn / en baat be bpanben ïjeïpen afneeten toou ; foo

toiïbenfe mp nocï) anbere toeboegen / en een goebe

25efoïbing geben : met berber beïofte / inbien in

fitï¥$ beeb / bat be &oning mn een goeöebergeïbiug

fou boen / totjl m'ne iBajeftept infonberïjepb een

genabigen ®eet toag tegeng be geene / bie in be

Nieuwe Landen metraaben baab't befte beeben.

onfenRey- ^R qUam met rjaar ober een / bat in bier maan*
f1?er onder ïahg In öft %up^ fou biencn ; ban fou ban be£

lÏT Utontnsgl toeegen ecu «Otoerften baar komen met

^ebeepen / om een Steenen 2&ïonï)up£ te betbaar*

bitten / 'ttoeïft beeï fïerber fou fijn. 't (0efdfjteb.be

oor. ^e meeftc tijb toaé in / met nod) ttoee an*

bere / in 'tgebagte $up£/ en ïjabeenig töefcljut

fm mp. ^tonb ecïjter in groot gebaar ban een
• • ober*



Jan S t a d e n. 23

obetbaï boo^ be Wilden ; taant 't tea£ niet fïetk

3©u moeften bujtigï) toagrjt fjouben/ batfe niet

nemnïtjR op nagt aanbaren / en ong obettompe*

len moatm. &P onbetfïonben 't fïg toeï eenige

maïen / botöbe ^eere gaf / bat top ïjaat getoaat

fcuierben. _.. _
,

ëa eenige maanben qttam ben <©betfïen ban daar toe

be£ &oning£b)eegen / batjïbe gemeente aan fflne j«fogt

llBajelïeptöabobetgefcö?eeben / toatgtootefeïjabeg^ p

(iaat boen be bpanben toierb aangebaan ban beefe conditiën 5

nant : baat op tombe / bat ïjet een feet fetjoon voor den

Hanb taa£/ niet bienfïig / 'tfeïbete betïaten. #m ^nSn-
niecop o^bie te Men / quant ben gebagten <£>bet= den,

fien Thomas de Sufa ; fjefag be geïegenïjmö

#o?bé / en be paar*? / bie 't boïï* geetne bwa fee*

Heftigb tjeoben : 't bjeïn tjem ooft bettjaaïöe ben

öienfï / Wen fa ïjaat tjab ueiueefen / boo? mp fa 't

&imi te oegeben / toaat toe geenen Portugeezfch

,

luegeng 't gebaat / ftg öab tofllen laten geöjup-

k^itbetjaagberjemfeet toeï / enïjp öeïooföemi»/ daar na nog

fabien 't <0ob gehefbe / ïjera toeer in Portugal te y°or twee

bien-jen / bat tjp mijne faaïi tien ftonfag fou boa?*
)aren '

öjjagen ; bie mp niet ongeïoonb fou laten, Uier

maanben / toelfte maren ben trjD / bie in Ijaö öe=

ïoifb / be Gemeentere ftülen bienen / toaren nu
berfoeenen ; betrjaïben begeecbe in mijn ontfïagfag.

^ocïi fu / en te geïpben «©berfien/ beefogten /

oatiR nocï) een ftjbïang in bienfi bjonöïtjben. m
betoonb mp noclj ttoee jaten te fuïïen Umm / 011*

bet boojtoaarbe / bamten / na betïoop ban bien

ttjö / mp fonber eenige bettynbering met b'eetfïe

^cfteepen / bte ban na Portugal fouben afbaten /

fou ïaten bettiennen / en bat baat mijnen bienfï

bergoïbenfoutootöen. 3&en gemeïben ^betfïengaf Op hoop

ntP / ban ütoning^ toeegen / be Privilegiën , van een

toéïfte be 'Conftapels genieten, 't ^teenen Boltoern s0"!0™-

toievbbooïté opgemaakt / en eenige ^titanen <m ê *'

fetjut baat fa geïegt. 3©pet£ be goebe aBagtfjou*

bing en 't opftgtmp aanoebooïen.

^Infonbetnenb moeflen top op ttoee tüDm be£
- B 4 imx$

De twee
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jaartijden , jaar^ otté meer boo; be Wilden Aagten/ aï£ op
in wcikc de

ailöere ; iucïhe tnöen fp boomamentïtjft luaar ue=

7
u
?
pi

h men / aïsfc gëtocïbbaöig in Ij arer bpanben Eaubm
vyanden"

6
tottïen baïïen. W>ttfc rtueeftjn/ b'eeneïn Novem-

ovavallca ber, tnanueer eentge Engten ttjp tuojben / ban

toeïftefe {jaren <©ianft öcrepben / genoemd Kaawy

( Caou in), ©eëfe B?ugten b*agen bp ïjaat ben

fëaam ban Abbati. g&aarenoobën nefeuenfe ban

be 3©02teï Matidiocha , tueïfeefe foitieiïb^ onber b'an*

bete &jugten meugtn / tot bermeérberlng ban fja*

ren S^anfc/ en bimb ïjaar ooït tot toooiraab rjarer

J>pijó/op batfe genoeg feeten entebiihï&n mogtni

t
ebben / toanneerfe toeer upt b?n ïtnjg ftomen met

are (éebangene / biefe Aagten en ecten. 't <6e*

fjeeïe jaar boo: berfceugenfe flg in be toecbjagting ban

ïitett ttjb/ bat b' Abbati faï rijp fijn.

4£or moeien tup bootfïgttg op ïjaar pafTcn in be

iBaattö Anguflus, tuanneeïfe ter ©ffrljbanjjfl gaan;

taijï reeftere fooït ban IDifTdjm ban upt be Eee in

be foete 3©ateren ftomen / om te teeïcn. &v noe*

menfe in hare Caaï Bratti ; maar be Spaanj aarden

gepenfebén ^aamban LyfTos.

(©ntrtnt bien tijb pïegenfe gemeenhjft upt te ba*

ren /om t'oonogen ; betmitéfe ban beeter Proviande

nebben, ^eefe ©tffenen bangenfe met ftïepne J^et*

jen£ ; fcïjietenfe ooft boeï met ftjïen ; b?abenfe op

teen Cogt / en nutdgenfe aïfoo. iBaften'er ooft

iBeeï ban ( geb:oogb fijnbe ) / 't boelft ban ïjaar Pi-

ra K ui werb gekreten.

4ft ftab eenen Wilden , upt 't <ü5eflagt ber Oa-

?
n
,

fen
«e3" n'os , tot mijnen 3Ltjf-epgenen. meten bingïi mp

3Bi;bÓ2aab; enmetfjeinging iftooft fomttjb£ in 't

een Ge- 5$ofcft. 't «Mieutbe op feeftere tijd / bat een Spaan-

iaard , nut 'r«Mand S. Vincent , tot mp quam op

't CnïanVs. jviaro, bpf mijïen baar ban baan ge=

ïcegen / om mu in 't 25oïmerft / luaar inift tooon*

be/ re oeföfï'cn ; nebeng een Duytfcher
,

geïjeeten

Hettodorus Hcflus ,
^oon ban ben bermaarben

Poëet EobanusHcfTus . 3B>eefenUm£ op 't <tfpïan&

S. Vincent ineen ïrïgenio, of ï$up£/ toaarfnmen

öe&upuet berend/ èeïjoorenbe JoièphoOrmo, een

Gcnuces.

fijnde de
maanden
van No-
vember en
Auguftus.

Vifch-

meel.

nueesen
een Duyt-
fcher ,
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$>efen Hcliodorus ma£ bet ftoopïieben $c&$toer/

d
a

c

n
s^

cn befleïïec öer bingen bie tot ö'ingemos beïjooten. veïmaarden

ginhab ooft te Pooren ftenn$ aan ftem geöab. pocet eo-

êantöoeiftmetbe Spaanjaarden baat ^ï) pÖ?euftbanus Hef-

onder 't %anb ïeeb / Ponb ift ïjem in 't Cpïanb S.
•

Vincent, enïjp betoonbe mpPeeltonmbfcjjap.
fen

Dn quam tot mp / om te flen / hoe 'tmp ging.

©eéUtglit ftab ï)p geboo?b / bat ift ftefteïnft Voa?. Bofch ge-

<Den noormen bag ïjab ift mijnen J>ïaaf na 't Bofcfj gaan fijndc

nefonben / "om eenig 3Bilb te Pangen. ^en Poï=

gentel bas toon ift nomen / om 't gebangene te

Mm / oi3 bat \xm mat t'eeten mogten ïjeübetv

tóant in bit %anb ïjeeft men mepnig anöecg tet

fnM I ban 't geen men in be 23offcben ftan op boen.

Cetmrjï ift nu boo* 't 3©ottb ging / toerftfef fïg

op óepbe be 3rjben beé Poegë een groot gefcïjjeeuuj /*«^e

na oe gemoonte bet Wilden ; en fp quanten op mp
aanïoopen. ^traftë bemetftfeift toiefe maten / m
ift öePonb mp ban fjaar tonbom omcingeïb : ooft

fcïiootenfe met ©rjïen upt ïjare ^Spogen op mp.

^Of riep ift: Nu fy de Hecre mijne Ziel genadig.

#auiol8ft$ Wt ïaatjïePwb upt mijnen

monö gegaan / afêfe mp tet aatben neet ffoegen.
°vmaiicn 5

©oojt£ feïjooten en fïaftenfe namp/ fonber mp er*

gêné te befeïjabigen / ban aan 't eene been. ^aar
op rufttenfe mp be Meeberen Pan 't Higrrjaant ; b'ee*

ne't 3©amuatë/ b'anbere be Snoeft / be berbe ben

&oeb / be Piërbe 't ï$embb / @c. «©nqeïtoffl öe*

gonbenfe onber maïftanbet te trntflen. <^'eene fep-

öe / ï)p ma£ ben eetften bn mp gemeefï ; ben anbe-

ten / bat ïju mp gePangen Ijab ; termtji b'oPerige

mp metare 25oogen floegen.

Cpnbïnftbeurbentmee ber jfrate mp Pan b'aarbeengevan-

op / foo naaftt afë ift boo* ftare beroPiug ma&g
e

n
n
§en°-

^en eenen nam mp bp ben eenen arm / ben anbe*

renbp ben anberen: fommige gingen Poo* / anpe*

ceagtermp / enïiepen feer gefminb boo^ 't Bofclj

na be ^ee / baatfe ïjate Ganoes öabben ïeggen.

Cetmijïfemp bn£na be Eee Poetben/ fag ift ontrent

een ^teenmom of ttoee Pan 't ^tranö be gebag-

fe bare Canoes ftaan / mant befeïPe ijabbenfe op 't

B s %anö
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Hanb geronnen onbet een ï^age. s^ocïj een groo .-.

ten (joop tiet* bare baaren'et bp ; bie / mn baar öee^
nen fienbe ïepben/ mp aïtTamente geuïoet (iepen

;

in baat armen beeten / en o\\$ mp bjepgben / batfe
mp eeten toiïben / boïgen£ (jaar getoooute.

sonderiing- |$aren &onfag ( of €>berta ) aing boo? mn
heden f^enen / met 't ï$out / toaat meebe fp bare 4Be*

bangene boob flaan. ^eefen fepbe : J>n dabben
mp / (jaren jèïaaf/ ben Perot ( bu£ noemenfe be
Portugeezen j gebangen ; en bJüben nu be boob (ja-

ver tolcnben aan mp tt^eeKen. <©nber bit geïepbe

na ïjare Canoes fïoegen eenige beefer Wilden mp
met bupfïen. Rappel* (jaafïebenfe ftg / om bate
Jbcïjuptentaeerin 't 3Dater tebjengen ; bzeefeube
bat in Briidoka een Alarm mogt ontftaan / gehju
ooft gefeïjiettoe.

wcike fig Cecfe be Canoes toeet in 't biatet feïjoben / bon=
hierby toe- benfe mp be banben t'famen. <£>p toaren niet alle
droegen. Upt eene 3©ooning ; en peber Afdea berbjoot niet

toepnig / batfe ïeebig Vueet t'bup£ fouben nomen.
&eben detbaïben met be ttoee / bie mp beftieïbcn.

«dommige fepben : &p taaien ebcn foo na bp mp
getoeeft a$ fp / bie mp nu ïjabben ; en begeéröen
öeröaïben beeï aan mp te bebuen. 3ËMÏben mp ook
daarom terfïonb boob fïaan.

coodiüke ^nbertutTcïjen Deeb in mijne gebeeben tot <0ob /

angften on-en fag baft om na ben geb?epgben fïag. 3£ocb
fes Rey- epnbïijn begon be ïtoning / bie mp bebouben toou/
fig"»- te feggen : ^p tuiïben mp ïebeubig na bup$ boe-

ren / op bat ooft bare 3©i)ben mn ïebenbig mogten
fïen / en (jaar Feeft met mp (jebben. <®aar na
boiïben fp mp Kawewi pepicke booben / bat i£ / fp

boouben ^zanft berepben ; flg bp een berfameïen /
een groot Fecft manen / en mp met maïftanbet op
eeten. 23p beefen boojfïag ïietenfe 't blijben / en
bonben mn bier Couloen om ben ftafê. 3^u£ moefi
in in be Canoe gaan / terluijïfe noeïj op 't Hanö
flonöen / öinbenbe b'epnben het Coatocn aan be
Canoe baf! / biéfe boe in be ^ee feïjooben.

Ricyn Cnlaub baar in gebangen biierb ï>'gteen

i^iand. anberMcpnafnïani) / Vuaar in nefMen beeïe 3©a=
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tcr-bogeïen/ genoemb Uwara , ïjebbenbe roobe

tëebcren. 3£e Wilden bjaagben mp / of ïjare bp*

anben be Tuppin Ikins tn bit jaar ooft baar gebjeeft zee-voge-

toaren/ en be ©ogeïen bp fjaw jongen gebangen ïcn,

baöben ? antbïoo?bbe ja ; boef) fp toiïben 't

ebenbjel gaan (ten / mant fp agten be ©eberen bee*

fet ©ogeïen feer ïjoog ; toaar ban aï fjaar eieraab

gemeenlijk gemaant i£.
,

3^en aart beefe^ ©ogeï£ Uwara \$ / noen jong Devogei

fijnbe/ en a$ be ©ebeten eerft beginnen te toafTen / uwara.

batfe bJtt-graub) fijn. m$ft bïtigg' toerben / fïjnfe

ftoart-graum ; en met beefe bïiegenfe ontrent een

jaar lang / baar na meröenfe roob / afê roobe

bettoe.

Wilden ban boeren na't gebagte €pïanb/ DeTuPPin

meenenbe beefe ©ogeïen te binben. 3£oefe nu on* ikins ko-

tont ttoee IBnfquet-fcijooten toegï$ toareir ge=S CZ,-
ROinenban be pïaatg / baarfe ïjare Canoes ïjabben verte ver-

liaan / fagen fn te rugg' / en boierben gemaar / bat ïoflèn.

ïjet baar bol mag ban be Wilden , genoemb Tup-

pin ikins , "maar onber tig eenige Ponugeezen be*

bonben. Want boe in gebangen Vofecö / boïgbe

mpeen^>ïaaf/ bieberbpanben ïjanben ontguatn /

en een Alarm uiaaftte onber be Tuppin Ikins , meïïte

öerbaïben aanquamen om mp te berïotTen.

&P riepen be geene / meïne mp gebangen ïjab* Schermut-

ben / toe / batfe/ inbienfe 't frert ftabben / v
bp öaar fei mflche*

Komen fouben / om te tfrijben : meïne ban ook meer bjjj de

na ïanb neerben; maar op bie ban 't Hanb met ÏArthyciu

fijïen en ©per-roet^ op öaat fcïjooteu ; bie ban be

Canoes meer op tjaar ; bie mijne ïjanben ontbonben ; -

bog niet be Coumen om mijn ï|aï£. ^e honing /

of ©berften / in be Canoe , maar tn in mp bebonb /

ïjab een ïftoer / nebeng een mepnig Susncupb / ïjem

ban een Franfchman booj BraziHen hout gegeben

;

en bbjong mp / baar mee op bie ban 't %anb re

feïjieten.

%\$ mi bepbe be parthyen bu$ een mtjï ttjbg ge* DeTiippin

feïjermntfeert ïjabben / meefben be Tuppin lmba ,
imt>a ver-

onbermeÏKeitYnumag/ bat b'anbere be Canoes bp
iSrfid

n

een brengen / en ïjaar najagen fouben mogen ; boe*

ren
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ten bctïjaïbeu Vues / na bat bne bet ïjate gefcïjooten

baaien getua?beu / ontrent een Faikonet-fchoot bett'

booiup 't 25oïbjern te Brikioka ïjeenen / buaatni in

enkeeren uw pleeg t'ontïjouben. 3^oe moefï iftinbe Ganoe
met haren obet-epnö gaan daan / op bat mijne iBebgefeften
gevangenen mu^ m0jJtm ^iZ \sm 'f BollUerïi fCÏJOOtm tUjee
na Huys. ^*tnftfte„ canon op on£ af/ bog be ïftogeï^ berepnten

onö niet. €>nbeeb3ijl quainen eenige Boottf ban
Bnkioka na ou$ toe baten / mecnenöe/ on£ te fuh

ïen agtecïjaïen ; bog be Tuppin imba toepbeu te fpoe*

big boort. 3£e b?ientien fienbc / bat fjare moepte te

betgeefs Uiag / neerben lucer na Drikioka , en in bleef

een gehangene onber be Wilden, in bettoagting / bat

In Ijaafl ïjare fou lijn.

voort-togt iboc nu be Wilden ontrent 7 mijlen bjci$ ban
der waden. Brikioka na ïjaar Uanöfri)ap toe toaren genomen/

toa^'t / nabe ,§>on te tenenen / ontrent biet ttpren

tegenu
$ben abono / op ben feïben bag batfe mp ge-

bangen dabben genomen.

nnren R ev &p boeren na een Cpïanb / en tronnen tjate Ca-

ïïer dee/" noes aan 3lanb/om bien nagt baar te oïijben.Sn nou
lijk gefteid. niet ften/ betmit£ ft* in 't aangefïgt feetbeel tfagen

ftab ontfangen ; ooft niet roeï gaan ; moefï berïjaï*

ben in 't J>anb bïijben ïeggen / lpegen£be toonöe in

mijn eene been. £>p flonöm om mp ijeenen/ en

toonben met gebeerben / ïjoefe mp eeten briïben.

. f CerbJtjï in mp in beefen angfl: en groote dïenbe be*

rtirw
CI

bonb / betragtte in 't geen ft* te booren nopt tegt be-

angft. bagtïjab/ tebjeeten/ be rampfpoeben öeefe^jam*

metbatö ; en be meenigbuïbige ongebaïïen beefc^

tijöeUjuen ïeben£. iBetbjeenenbe oogen begon ft* te

fingen met be bieptfe beVoeging mtjn£ ijerten ben

©faïm : Uyt'er diepte ö Hccre , &c v©aat op fep-

ben be Wilden : Hoor , hoe fchreyd , hoe fchrcevvd

,

hoe jammerd hy.

<®nöettuH ctjen nreegenfe anbere finnen ; cn 't bagt™ e

e

n naar met geraaöfaam/ bien nagt Wi te uïijbeuiu

mot hem oP 't <£pïanb. Boeren toeecna 't Vailc Land ; baat
'tLand. jutten (longen/ boomjb£ ban j&aat geboubJb,

't 3Ba£ aïtceöê nartt/ eet bjp baar ïtonbeu nomen,

3>n tvofefcen haatc Ganoes cn 't Hïtub ; maaftten
^" 3£pet/
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©per / en ïepbben tig baat nebcng neer. moefl in

eene bei Slaajmettm / of gangmatten7 banfjaat

Inni genoemö / leggen ; en 't fr)n ïjare Rebben. <§>p

ïrinöenfe toten b'aatbe aan tbjee palen ; of / inbien*

fe in een Woub fijn / aan tbjee 25oomen. <De Cott- Befpotten

toen / toeÏReiR om ben l|a!^ öab/ bonöenfe totoen hem -

aan een 25oom toafï / en tenöDen |ig bien nagt om
mp ïieenen óefpotteoen mp / en noemöen mp in

Öare~J>jp£aaR Schcreinbauendc, foo toeeï aïg/ gy fijt

mijn gebonden Beeft,

(gec nog oen bag aanblaft / öegabenfe fïg toeer 00 Swaar op-

rentf / en roepben bien gantfcïjen nagt boojt. <©n- komend

trimt Vefper-tijd , na afmeeting ban be J>on / lua* omiwt

renfe nog ttoee mijïen ban be paatg / baatfe ftg

bien nagt toiïben ïeegeren. Cet biet* tijb berïjief fïg

een groote ftoarte ÜBoïr / feer b^eeffp agter on£ op

ïtomenbe. <§>p roepben foo flecft aan afêfe bermog*

ten / om aan Hanb te geraden / toegen^ be£ Wo\k$
en IBinb^ toni.

m$fe mt fagen/ batfe 't <©nlneer niet ontbaren Dewuden
ïtonbén / fepbenfetot mpt Ne mungitta dee

,
Tup- willen, dat

pan de Quabe , amanafu yan dee Imme Ranni mefis {^JgJ
fe ; öeteftenöe in onfe (Caaï : Spreek met uwen God ,. b*idden.

dat de geweldige Wind en Regen ons geen fchade mag
doen . Ir ftoeeg fnï / en beeb mijn <0eöeb tot ben

#«re / toetmit^fe fulftg ban mp begeerten/ ban bee*

fen^tujonb: ÓAlmagtige God, die 't gebied hebt

over Hemel en Aarde : die van den beginne der Wee-

reld af hebt geredtiet de geenc , die uwen naam aanroe-

pen
,
uyt het geweld der Godloofen ; toon nu ook aan Hoedanig

my uwe barmhertigheyd, op dat ik gewaar mag wer- hy luiks

den , dat gy nog by my fijt ; en deefe wilde Heydenen,
eet!*

welke u niet kennen ,
mogen fien , dat gy ,

mijn God,

mijn Gebed hebt verhoord.

%\\ ïagin be Canoe foobanuj getonben / bat ia Enwat»«

na't <©nbjeer niet fton omften ; bog fp Heeften ge= «p volgde,

buerig agter ïjaae óm / en begonben te fiigeii : O qua

moa amanafu ; f00 beeï aïg/ 't Groot Onweer gaat w«kiog

agterwaarts. 3^oe rigtebe fö mp een üjepnig op / en

fag bat bebjeefnjRe WqIïi berbUieen ; &aar ober th

<0ob&ettlpbanRte.



by de Wil-
den.

Komen
weer by
haar Woo-
ningen.

Hoedanig

en hare
Wijven.

on!en
Reyfiger

30 Scheep s-T ogten van
^oetopnuaanHanötoaten genomen/ ïjanbri*

benfe met mpgeïtjft teloren; bonben mp aan een

»om; lagen biennagttoeertonbommp/ en fep*

ben/ bat top nunabptjaarïanbfcöaptpaten; en

teoeiré öen aponb be£ poïgenben bag£ baat aanfeo*

men fonben ; toaar obet iftmp toepnig perljeugbe.

<©o ben poïgenben bag/ ontrent ter Vefper-tnd,

Hteeaen be Wilden fjare 3©ooningen in 't geftgt / na

bat urn bïie bagen met be te rugg' repg fjabben boo*=

cretaagr.
" Wmt bit <0etoefï ïag bertig mrjlen toeg£

San[
Brikioka, baat in gebangentoierb.

<Eoe fp fjaar nu bigt Op be gebagte fjare 3£>oontn*

gen toaren genomen / toafet een <©omie / genoemd

U Uttib., en baat in nonben feben jutten. 3©p boe*

ten na ben Getoet be£ Hanb£/ 't toeïft aan be ^ee

egt. <©igt baat bptoaten rjare«ben bp ïjaar

2©02tel-gepja€ / Pan tjaat Mandiocha gebeten.

Wmmm ruftten öeefe3©o?tdenuptb'aarbe/

en mmaeftöaat toeroepen in öaat |»p?aah: A junc-

fchc been ermi vramme ; fOO Peel aï£ 5 Ik uwe eetens-

k0»&C

nu ïanb tranen / ïiepenfe al ffamen

unt be ©utten / ( gelegen op een 25erg ) / bepbe jon*

ge en oub om mp te (tot bp mp ftjnbe wu-

de g naen met naar Boogen en ©ijlen na Ijare

3©oonüigen/ fjate«ben mp aanbebeeïenöej bie

mp onSe? haren noop fïelben ; eentge gingen boor/

mibete ag ee / nog anbere aan bepbe be 5nben ban

mp baniïenbe / enfmgenbe begefangen/ Ujelhefr

feon fljnuptte galmen/ aWefpce «Sebangene

&
S/fp mpb:agten *oo? be^ut Ywara, bat

viim haat ©efflna / toetttefe- maften ronbom ïjare

ScnTeiïïaVgtooteWn / geftjft bp on£

Sïiupn om een ïifofjom ïjare ©panben af te ftee*

m St&infou treeben /liep 't©?outo\)olftna

mi toe fl«ö mp met bupto / ruftten mp bp ben

ivirb ' enriCPeÜ: Scheinnamme pop.ckeare, bat

të
: Èn flïg cve ik u van mijns Vriends wegen

,

ffifrer wraak , die van de geene , onder welke gy ge-

weeft fijt ,
gedood is geworden. •
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3£aat na boerben fp mp in de #ut / baar fft nip in op des rei-

eenlnnï, ofï|ang-net/ neerïeggen moefh J>traf$rea a*n~

quamen be 3©1tjben aan ; joegen / meten / en b|epg* hauddden.
ben mp / batfe mp eetm bJtïden. ^e|üannen toa=
ren in een andere $ut bp malnanöer / en bronnen
ban (jaren <H^ann Kawi lof Knou- iii ) , bpïjaatïjeö-

benbetjaie <0oben / ban (jaar gefegt Tammark a , en
fongen ïjaar tereeten / ombarfe fjaarfoo toeïboo^
fegt öabben / batfe nip fonben bangen. <&it <0efang
fjoojbe in I bog in meer ban een öaïfupr tijd£ qua*
men geene |Ban$perfoonen bp mp / maar afïeen

3©tjben en &inberen.
<®et Wi iden getooontenmaren mp boemaaï# nog onfen ge-

foo toeï inkt benend / aï£ naderhand, ^n bagt nu vangenen

&P mp feïben, Cegentooojbig maanenfe gereed*
™

fcïjap / om u te Jbïagten. MQ}t$ baar na quamen Heeren
"be geene / dfe mp gebangen genomen tjabben / ge= gefchonke»

noemb Jeppipo Wafu, en fijnen 25?oeber Alkindar aa" cenen

Miri, mp aanfeggen/ batfe mp upt b^enbfcöap
e,u

ïjabben gefcïjonnen aanfoaat^ ©aber£ 25?oeber Ip-

pcru Wafu. ;®eefen fou mp betoaren ; oonmnbood
lïaan / ter tp al$ men mp eeten fou/ om ftaar aï^

foo een j&aam te manen. Want ben gemeïben lp-
peru Wafu ïjad / nu een jaar geïeben / ook een ^ïaaf
gebangen / en upt b?ienbfcöap bereerb aan A! kin-
dar Miri; die f)em boob gefïagen / en baar doo? fïg
een $aam benomen ïjad ; tornar tegen^ Alkindar
Miri aan Ipperu Wafujfjab beïoofb / ben eerfttu/
bïenïjp fou bangen / aan ïjem tefultenfcöennen.
©oo?t£fepben be boo?gemeïbettuee / mijne <tf*e- Hoedanig

bangen-neemer£ / totmp : Bu fuïfm u be B?oubjen J
e wi >'v5n

uptboeren/ Apraiïè. <Dïtb300jbbeteRenb^anffen/
ervVilden

bog boemaaï^ berflond in 't nog niet. <®\\$ trofe
nenfe mp met be Coubaen / tneïne in om ben ï£aï£
ijab / upt öe -$nt op b'opene Paat& Ml be Wij-
ben / Uielne in be feben Hutten teen / grepen mp
aan-/ en be iBannen gingen bjég. ^t ftoüiüboUf
ïeubbe mp / eenige opD'anuen / andere bp be f€ou=
toen / toeïne in om ben fjaï^ öad / foo naulrr tocgc*
b?ongen / bat ttt bpna geen abem nouIjaïen / met
öaaröeenem
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met hem 'ft 3tëifï niet / toatfe met mp in ben fin ijabbci^
te werk

fcet fete ttjb bjagt ift mp in geöagtcn
'

t lijden bep?
smsen

' J^eecen Jefu Chrifti onfcïjiilbig boo> be Joodcn. ï|iec

meebetttoofïte iftmp / entoa£ bie$ te gebntöigec in

mijne eïïenbe. &p b?agten mp bp be ï^nt ban t)a=

tenïioning/ of heeften/ genocmb Vratinge Wa-
fu , bat$ / be grootc witte Vogel . ©oo? be£ felben

ï^ut lag een ïjoopje bacfefje 2Cacbe. &p boeeben mp
bettoaatt£ ïjeenen / enfetteben mpbaar op; toet*

benbeban fommige baft-geïjoüben.

schecren bagtift niet anbet£ / ban batfe mp tetftonb

hem 't fouben booben. bafl om na ben Iwcra
hayr van de pemma , bat i£ 't ï£out / toaat mee fp be iBcnfcïjen

wendden boobfiaan/ enbjaagbe/ offempöaaflban'tlebeu

Baard af. fouben betoben > &p anttooo?ben mp : $og niet.

3&oe quam een ©?outo upt ben öoop öp mp / ïjeü*

öenbeeen fluft idriftal / in een bing/ gebogen alleen

Öij$e ; maat mee fp mp 't ï^apt ban be Wenk*
b?autoen toegnam.&p toon mp benBaavb ooft tocg

fcljeeten ; bog ift begeetbe fnïft£ niet te gebogen : en

fepbe / fp fonbenmp met mijnen 25aarb booben. Ife

ftteeg tot anttooojb : toilben mp nog niet booo*

fïaan/ en ïietenmp ben ^5aarb beïjouben. €cïjtee

na eenige bagen fneebenfe mp ben feïben afmet een

Jbcïjaat / biefe ban be Frangoifen beftomen ïjabben.

3£aat na boerben fp mp ban be paattf / baaife

"
n
C

d«
Wli

" mP ^a^c Dec ^ogb?autoen fjabben afgefeïjooren /

wilden booi be ï|ut / toaat in ïjate Tammarka , of üfgo*
hem op- oen toateh / en fïeïben fig in een tonben ftring om mp
pronkten,

jjeenm ; {n meïftet mibben ift fïaan moeit / en ttoee

bet 3©ijben bp mp : ICan mijne 25eenen bonbenfe

eenige bingen / aaneen ?>noet gebaan ./ toeïfteoap^

pee rammeïben ; ooft agter aan ben J$aï£ een bfer=

Kante ^cïjijf (of<©ua£)/ gemaaftt ban ©ogeï-fïaat=

ten / fóo batfe mp obet 't i|oofb qnam. Wttb in

hare <Caaï gencemb Arafoyn.

ï^iee na begon ïjet ©joutoboïft gefamentïijft te

om met fïngm / en na 't geïtiPb ban öaren toon mocfl il» met
haar te ,

t ^em ^ oaat nn} oe ^ammelaat^ aangebonoen
1

toaten / tegen£ b'aatbe tteeben / op bat ïjet jjeranv

meï met haat gefang obeï een mogt Romen, 't

bete"
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hete 25éen / toaar aan in getoonb Vuaê / fmettte mp
foo getoelbig / bat ift natttoïpé baat op fïaan non j

tuantift toaé nog niet Perbonben.

m$ nu ben 3&ang een epnbïjab genomen / tdierb werd iPPé-

ift ipperuWafuotoecgeïetoetb/ baat men nip in goe- m wafu

be beharing fcieïb. % fepbe tot mp / bat in uocïj °™f
s-

eenige bagenfou ïeben. m b'Wgoben / toeïfte in
v

Öare ï^utujaten/ (Mbenfeommpöeenen ; en fep*

oen / beefe tjabben öaar gepropheteert, batfe eenen

Portugeexfch fouben gePaugen benomen.

Bkt op «et ift ïjaat booten / bat bie bingert geen Men hield

magt dabben/ om pet^teberrigten ; ooft ntet ftoit*
~~

ben fpieeften. 3&aarenboPen toa^ 't geïoogen / bat
eJel

ineen Portugeezfch fou fijn ; maar toaé eenen baii

bet Fran^oifen pjienbenen 2$onbPettoanten. |B[|rt,

©aberlanb pjaggenoemb Alleman jen
, de

j^p gatien mp tot anttooojb / bat ift gePJifltjft Redenvoe-

ïiegen moetf. Wmt inbien ift een tyienb bet Fran- ring hier

coilèn ïua$/ toat tjab ift ban bp öe Portugeezen tej^J^
boen. ï$aartoa£/ fepbenre/ niet onbeftenb / bat en de

bt Francoifen eOetl fOO Pjeï bet Portugeezen ppan* wilden.

ben toaten / aï£ fp. 3Bant be Francoifen quameu

pebet jaar met ^cïjeepen / naar fyengenbe j^effen/

25ijïen / ^piègeïtje£ / dammen en ^cïjacen ;

toaat tegené fn befeïne gapen Braziiien-hout , Cot-

toen , peepee / en anbeue afaren. ^etïjaïPeu

toaren beFranfchen ijaat goebeO?ienben / maar bt

Portugezen, toeïfte gantfeè anber^ ïjabben geïjan*

ödb / öare Paanben.

^eefe / Petbolgbenfe / ujatert in Poo&aanbe oorfkkea

jaren baat in 't Btanb geftomen ; en ïjabben / ter J^J*
>pïaat£ baarfe nu tooonben/ met ïjare Ppanben Jgen de

*

Pjieubfcïjap opgeregt. ^aar na pjatenfe ooft bp pormgee-

ïjaat geftomen / öegeerenbe met ïjaar te ïjanbeïen. «".^
^>p ( be Tuppin Imbas ) toaten met eengoebe nt?e=

g£J met
ningaan öare keepen geftomen / en baar in ge= de Fraa-

tteebm / geïijftfe nocï) ïjeöenfbaag£ in bie Pan be foifen,

Francoifen beeben ; maar a$ be Portugeezen genoeg

tian beware binnené boojbg dabben / toatenfe op

oefeïtoe aangePaïïen ; ïjabben ïjaar gebonben/ en

fiare Ppanben öPetgeletoerb / toelfte ïjaat fjaoben

lanStaden, C bOOiï



34 Scheep s-tog ten van
boob geflagen en gegeeten. Cenige ïjabbenfe Oöifi

feïfë met ïjaat 43efcïjut boob gefcïjooten / en bed
meet anbete to?eebï)eeöen onbet öaat aangetcgt.
3£an nocï) bjatenfemet Ijatebpanben biamaaï ten

üinjg tegen£ öaat ( be Tuppin Imbas ) pyp geno*
men / en öabben beeïe ber ïjate gebangen genomen.

Degevan- ©ecbet betïjaaïben fp mu / bat be Portugeezen
gene jan tien ©abet ban be ttoee Wilden , bie mp gebangen
staden benomen öabben / een boet ïjabben afgefcïjooten /

ban boeïae betfeeting ïju gefioiben bja£ ; maat
batfe pat£ ©abettf boob nn aan mp ixnïben bj:ee>-

nen.

geeft fig Wer op net in ïjaat öooren : ^nbienfe ïjaatg
uytvoor ©aèeté tamn aan mp torenen taifoen / foofonberi*
eenviicnd,^

sr03t oncegt oom ; toantin toa£ geen Portu-

geczfch ; maat onïang$ geïeeben met be Caftiüanen

öettoaavt^ genomen / na bat vup ^cïjipojeun &ab=
ben geïeeben ; om taeïnet oo^faané toiï in op fjaat

( be Portugeezen ) öab moeten bït)ben.

«n Bond- peekei: ^ongeïing ban ïjaat «öefïagt toa^bet
verwant der portugeezen JMaaf gebjeeft. 3©ant be Wilden

;
Ftaiifoden. onöec ^e^e öe portUga i0ifcrs bioonben / baaten in

't Eanb bet Tuppin Imba gebaïïen ; jfjabben een ge*

Öeeï ^Q?p ingenomen ; b'oube Uteben gegeeten ;

een beel bei* jonge aan be Portugeezen bettupïb te-

gen^ eenige 3Bacen ; aan toeïne ooft ben gebagten
§|ongeung betmangeïb toa£. i^o guam boeet in

Brikioka , bp fijnen i^eet Antoni Agudin, geooo?*
tig upt Gallicicn:

Ecni-eTon- <®e seene I toeï&* mu gebangen namen / jfjabben

deriinghe- onttent ö^ic maanben boo? mijne <*J5ebannn$ beefen
aen weike ^>ïaaf benomen ; boctj bjietb ban öaar niet geboob/

ontrem Öu üan Öaar 4Eteff*8t toa£. beefen nenbe mp
toedroe- toeï / en be Wilden b?aagben ïjem ban toat boa? een
gen , Natie .fa ina£ ? ï^p fepbe toaatagtig te fijn/ bat baat

onbet 't Xanö een bra£ becgaan / en bat be

IBenfcïjen / toelfte be ècóinojeuH ontnomen toa-

ten / toietben geïjeeten Caftilianen , bnenben ban
be Portugeezen. <©nbet öefelbe lua$ in getoeefi

;

maatpet^ meet ban mp toitf Iju niet.

cn 't getuy- «Poe ia nu öoo^be / en ooft alteeb£ te booten bet*

nomen
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nomen liab / bat onbtt öaar ( be Tuppin Imbss ) genisvan

Francoifen rjuaven / m ooft niet

pleegen aan te nomen / öïeef iftbolflanbts op tSen
y

geen in te Oooren ïjab gefegt I UW / Dst m
ö.er Francoifen tnienb en 2&onbuei:toaut t»a#. ïPat*

fe mp bertjaïoen tn 't leOen fouten laten / terjp

toe öat be Franfchcn fouben aaunomen / btemp

Voel fouben tanen.
#nbectufïcöen fuelbenfe mp tn feemautae oe* handen gc

ftianng. <©on maren onbec ïjaac eenige Fransoi- reddeden

fen , toeïne be Franfche ^cïjeepen baar. gelaten ïjab- Wlldcn-

ben/ om#eeperteoerfamelen.
mt mijlen &eg£ Oan be ï£ut / in meïné in tn» Ecn

ÖebOttb/ ÏOOOnbe een Franfchman ; bié/ geï)0O|b Franfch-

heooenbeoan mijne geïegenljepb/ijettoaatté quant/ man,van de

en ftS oesaf ineen H|ut;tegen| oOet bte / tn Xuelhe*^ch
e

e

ri

iHVoa^. '#oe quamen be Wilden totmp ïoopen/
*

feggenbe/ öiec $ nu een Franfchman genomen ; en

top fullenften / of^p oon een Francois fijt-/ of niet*

uerïjeugbe mp Ijler oOec ; benftenbe : gm* onder dc

meté té fip een Chriften , enfaïtot mijn ooojbeeï wilden

fp^eefcen. <^oo naant a$ in fcm£ ï^agtenfe mpg^teni

Vjoorljem. een jongeling/ banbe Wil-

den genoemö Karwattu ware. ï|p fpjau nip aan

in be Franfche Caaï / meïne in niet toel-nerfhmöi

g^e Wilden ïjabben ug ronbom on# geooegb/ om
teöooEenVoat top fépbeti.

©enuit£ in gem nu geen anttooosb non geUen raad de

m 't Franfch , fepbe öp tot be Wilden Ut gare**^,

^pjaan : 3£ood en eet ben *3ooftoigt / toant DP$
een regten Pomigeeifch , utoeuen mijnen Upanb.

mt Oesfêonb tn Voel 25ab ïjem berljaïuen om
<@ob$toiï/ uaar öpcïj te toiïien feggeu/ batfe mp
niet aten. ^aac op fepbe gp : .M>p toiïien u boots

flaan en eeten. 3&oe totetben mp inöagtig be \woo^

ben beé Propheetcn Jerem. cap. xv 1 1 . Verv loekt is de

Mcnfch die op Menfchen.vertrouwd.

IBet feec ftoaar oerziel be£ fjicteu ging in toea* ha*™

nan fjem af / &ebfjenbj> op be fcrjouberen geooaDen fJn^lA
eenfhtnBLijuenboeK / mp ban be Wilden gegefcen ; hy feydc

tojaarfe 't oefcomenfjabben / toeet i& niet 't J>eïoe

€ % ruftte



een Portu-

geefch te

lijn,

%6 Scheep s-tx> g t e n van
ruftte ift af ; wierp Ijetboo? de boeten deg Franfch-

mans ( De &on tjad nip feer gebjand ) / en fepde

bu mp feïben : indien in dan immers fïeeben moet/

toaae toe fou ift mijn ©ïeefcïj langer betoaren en

berfeïjoonen boo? de geene die 'teeten fuïlen. 3£aar
op toietb ih Wet gelepb na be ^ut / baat fp mp ge*

banftujft bebjaatben.

ging in mijn gangmat leggen. <ü5ob f$ be*

nenb / boe mp te moebe toa£ In beefen eïïenbigeu

tfaat. 3©eenenbe begon ih te fingen 't «Sefang

:

Nu bidden wy den Heyligen Geeft , Om 't regt gelove

aldermeeft , Dat hy ons behoede tot aan ons ende,

"Wanneer wy heenen vaaren uyt deefe ellende. <©oe

fepdm be Wilden: ï|pi$ een regten Portugeeifch;

fïe / ïjoe fcï)?epb ftp ; boe angfng iê öp boo? be bood.

boo?gemeïbe Franfchman bleef ï)iee tmee ba-

gen in be ifut. «©en berbcn bag bertroft öp toeec

ban baar,
' ^e Wilden ïjabben nu beftooten / ftg

geteeb te maften / om mp te booben / foo tjaafl aïéfe

aïïeg bp maïftanber fouben gebjagt ïjebben. £>eer

blijtigbetoaarbenfe mp / en ih moeftfoo ban jonge

aï| oube groote befpotting uptfïaan.

(€ttmij\ ih in beefe eïlenbe b)a£ / mierb 'tgemee*

ne ^pjeefttncojb aan mp baaaragtig ; te lueeten /

bat nopt ongcïuK alleen ftoomd. S!ft ftreeg foo

ftoaren iCandpijn / bat ïh baar doo* geljeel berbieï /

en ongedaan luierd. «HBtjnen ï^eer b?aagde mp /

toat d'ootfaaft toa£ / bat ih foo toepnig at > <%h

fepdeïjem / dat ih Canbprjn ïjab. <®oz quant öp
met een ïjoute ding / en toou mp de Cand nut ruft*

sw«e tand- nen. <&aar op bjendde ih boo? / bat be fmert ber*

pün van gaan <£cïjter toou Ï)P met geboeïb ben Canb
aeil gevan.

upttwftftcn ;
0ocb ih fteïde mp foo feer baar tegen /

scnca
'

öat ï)P eunohjü afliet ; maarmp diepgde / indien ih

niet at / eutueec toenam / foo Xnildenfe mp dooden

boojden befmuöen tijd.
.

<©e &eete fcoeet / ïjoe meemgmaaï ift ïjectUju be*

geerde / indien 't fijneni<#o0ïtjften toiï toag / temo^

gen fïerben / eer de Wilden {jaren toiï aan mp bol*

bjagten.

^a eenige dagen boeïöcnfe mp in

dooden en
eeten feu-

den.

Nooyt
ongeluk
alleen.

Siine fter-

vens-be-
gecite,

Hywerd
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^ojp/ ban öaar genoemb Arirab; toteenen $to*gebragt

ning/ genoemb Konyam-Bcbc. m taa|
$
e« v

0
0"

er

d
ft

e

ca
tooomaamfïen &oning onber öaar alle. 59p öenJS"1

fcïbèn ïjabben fis eenigeanbere berfameïb / en een Konyam*

groot Feeft op ïjare b$fe aangefïeïb. &p toiïben Bebe.

mp flen; enberïjaïben öabïjp öefïcïD / batmenmp
op Dien Dag baar öjengen foube.

<©oe ft bigt op be ^nt quam / ï>oo?be: ft een Hoüfden;
groot geïupt ban gingen enBïafenop SSafupnen. van gegee-

©00? be l£nt fïonben een beeï i|oofben op jètaaen/ tene op

fcjefte toaren ban een Natie ber Wilden , geïjeeten staken -

Markayas , OOB bpanöen bet Tuppin Imbas , en

knefter Higcfjamen fp gegeeten ïjabben.

«Doefe mp öertoaart^ ïjabben geüjagt/ roonöen*
ft varl

fe mn begebagteHfoofben/ feggenbe / batfe toa* onfcn Key-

renbanïjarebpanben / gcnoemb Markayas. ^oefig«.

toierb ft feer bang; en ft bagt op mp feïben:

^oofnïïenfeooft metmp omgaan. (Certottf top in

bel^ut traben / ging eenen ban mrjne 25etoaar*

ber£ boo^ ïjeenen ; en fepbe met ïupbe tooojben /

foo batfe ban alb'anbere nonben geïjoo?b baoiben:

3|ier öjeng ft een Portugeezfche §ïaaf ; en net ftg

öebtmften / batïjet een fcaape faan ïoa£ / eenen

bpanö in fijn getoeïb te ften.

$a beeï meer anbere bingen gefpjoonen te öeö* Aanmak-
ben / ïepbbe öpmp baar beloning met berfcfjep* njke

bene anbere at en bjonn/ en aïreebs bronnen toa£

invaren bïann Kawawy ( Caou-in ). ^païïefa*
gen mp fmurfcï) aan / enfepben : Sijtgy , óonfen
Vyand ,

gekomen ! %h antbJOOJbbe : Sla / ft M\
genomen ; maar niet utoen bpanb. ^aar op ga*
üen fp mp ooft te bannen, ©eeï ïjab ft geïjooJb ban
beefeh honing Konyam-Bebe , bat öpeen groot/

fïetft |Ban toa£ / feer Tyrannifch , en een $Ben-
fcïjen-eetet.

<Cot eenen / bien ft oo^beeïbe ben gemeïben &o* Reden-

ning te fijn / ttao ft toe/ enbjaagöe :. <§>tjt gp ben voainge

Konyam-Bcbe , enïeeft gn nocï) ? anttooojbe

mp : Sla/ ftïeef nocö- HM/ ïjetnamft/ 'nüfeb
beeï ban n ïjooren fpjeeften / bat gp een Dapper |Ban
fent. $Uft£ fïonb ïip op / en ging met feei* gtoc^

C 5 ten



3$ ScHEEPS-TOGTEN VAN

ten ïjoogmoeb booi mp fteenen toanbeïen. €m
ötoote/ ronbe/ groene jèteen ï)ab ÖP boojbe up*

penfteenen/ boïgen^ bec Wilden gtooonto^aat*

enboben f>ab ïjpeen toit $atetnoftet ban Eee-fïeft*

fcen-ëoomtje£ ( 't bjeïn par cieraab t£ ) aan een

&noerbanmeffe£e«enïenóte aan fijnen ïja$ tjan*

gen. 2Sp bit ©ercieefeï non tft ugtip afneemen /

bat ïRieenenber boomaamfïe fijn moefï.

tuffchen ^aar na gingW meer fitten / en begon mp te

den gcvan-^ïagm / fijne bpanben be Tuppm ikms en De
genen. portUgeeïen boo? aanflagen maakten I 3©aarom

fft hemïjab muien boob frfjieten üt be Hanbftefc

ban Brikioka ; mant öp ï>ab bernomen / baUft

baat een Conftapei tegeng be Tuppm imbas ïuaS

nemeefi Infepbe: <De Portugezen ïjabben mp
baar toe gebmongen. fêp baar op : Jft taa£ tm-

meré ook een Portugeeifch ; ennoembebeFranfch-

man, btemp gefum &aS / fijnen &oon ï feggenbe/

bat in metöem niet ïjab nonnen fp?eenen / en bet-

haïneneenregten Portugce^fch toa^.

en derwu- m bjagt ï)iet op in / foo ïang upt mijn Hanb te

den Koning «|n Ge\xiecfï / bat be Caaï ï)ab bergeeten. J£tee

S/r tegen£ ïietupïjooren: ï>a*«^^?^
^ gewen Muen bangen en eeten ; bte ooft al t famen

ftabben gefegt / batfe Fransoïfen maren / boeïj

baar aan geïoogen pböen. ^it beeb / bat m/
nu ban mijn ïeben manïjoopenbe / mp ober gafaan

ben nnïïe «Etobé ; taant in noo?be niet anbet£ ban

ïjaar/ ban bat in fou moeten ffcrben.

die hem ©oo?t£ uetb?aagbe Konyam-Bebe toat e Por-

fecrhaid- tueeewn ban ïjem fepben > baar up boegenbey öatfe

nckkig M getoifP booj ïjem ontfetten moenen. fep-

be : <3Ia / fp taeeten beeï ban u te feggen ;
ijoe beel

«frtfogen gp ïjaat ijebt aangaan : maar nu heb*

oen fp Brikioka fterfcer gemaakt. $o°Janft/fte£

nam öp / öaar gintfeï) en ïjertaaart£ trt be feafli&en

tangen/ gtïp men tt gebaan öeeft.

root een ;©èefe reebenen taietben ban b'anbere Wilden

bït» aangenoo?b / en ft fepbe boo?t£ c«Kg*
fff am-Bebe : liVoe regte bpanben / be

^ield

; manen zS Ganoes gerceb / om in bit Hanb te baf*
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Yen; 't toen* ban ooft Kombaar na gefcïjiebbe.

mpbzaagbempbeeï/ enroembefeer 9003/ oat Schimpe-

hn beeïe Wilden , grip OOK Portugeezen , ïjab ÖOOÖ ryen
, dea

gelagen, enbettufléöen toiecb ben bjann in be ««range-

|ut uptgebjonnem 3S>oe gingenfe m een anbete daan
*

§ut / baar be Caou-in oor gereeb *ua£. 1®kt boo?

tóeïbïpiop ban berber metmp te fpjeenm / maar

b'anbere öegonben (jaren fpot metmp te b&ben / en

beé Itoningö &oon öonb mp be öeenen bjiemaaï

boben maïftanber. ^oe moeft ik bïaag boet£

000: be ï|ut ïjeenen Ijuppeïen. kapoer ïoegenfe

ÏJier om / en riepen : Daar koomd onfe Spijs huppe-

lende aan. :
•

•

'

„

^oeb?aagbe in mijnen leer / bie tnp ïjter ftee* wat %
nen geömgt ïjab / of öp mp betbmavt£ tjab ge* nogveidex

boerb/ ommp tebooben > ÏP gaf tot anttooo?b

neen; maar bat ïjet be getooonte onbeiijaar toa£/

Smfbanig te fjanbeïen met be tyeemöe &ïaben.

daarop beeben fp mp be Coutoen ban be öeenen

lueetaf; qnamen ronöom mp ftaan / en geeepen

mp aan mijn lligcïjaam. ^eefen fepoe : i^iipö

Xst$ ïjoof03 guam ijein toe : bie fcueer : 't ^iH ban

't öeen oeijoojbeïjem. •

<©aar namoefrinbooj ïjaar fingen / 't tuem \\\ ontrent

beeö / upt gaïmenbe <0eeftïpe fliêBeten. ^p tuil- Jecfcn

ben / bat in befribemljare^pjaaïi fou upt leggen.
lianae

<Stt fepbe haar / bat in ban mgnen «60b ïjab gefon*

Sn. &P bJierpen eenige ïafïet-tooo?ben tegen$

OenStóuagtigen upt/ birinemp booi 't öert fnee*

D
%e boïgenbe bag fepbe be ïfomng Konyam-Bebe heeft toe_

tot be geenebiemp öebjaarben / batfe Voel agt op gedragen,

mp foubennemen, ^oefemp nu upt be üfut ïepb*

ben / om mp toeer te öjengen ter pïaat£/ baarfe

mp booben toiïben / riepenfe mp fpotïp toe :

3B>atfe fïraï^ in m8n<ë Zeereu ^ut toüben aomen /

omt'obecïeggen/ bjanneer/ entjoefempeetenfau=

fcen. 3£ocï) mijnen $eee bertcoofrebe mp baar

mee / bat in noclj foó ïjaafï niet fou geflagtci

tojerben.

43noeïtufTcöen geöeurben 't/ bat be zf Cjnoes DC TuiVm
C 4 ban



40 Scheep s-togten van
ikinsko- ban be Natie Der Wilden , toeïfee be Portugeezen
men met t0 (- ^fenöett ïjabben / toaren upt gebaren / geïijRfe/

1)06
• eer in noeïj gebangen toietb / boo?genomen dabben

te boen / en maat ban ift ben honing Quoniam-
Bebe berigt öab gegeeben. 't 3©a£ op een mojgen*
fïonb / batfe 't v©o?p aanbieïen. 3£it betoojfaaft*

te een groote berbaafbïjepb in be jutten ; en be

©joiux^petfoonen bjjlben flg op be blugt begeben.
op een 3£oe fepbe iR totïjaar : <©p ïieben built nip boo?
Dorp dot een Portugeezfch , ubien bpanb öouben ; nu/ geef

imÊas

n
aan, «ip een 2Soog en $fjïen/ en laat mplo£/ foo luiï

daaronfen i& u fjelpeu / be jutten betbeeöigen. ,&p beïjan*
Gevange- oigben iup 't geenIr begeerb ïjab. SI» fcözeeutobe/
nenmwas;

fn fCÏ)00t ^ m ü0Ï3tJe bare gewoonte foo beeï mp
mogelijk toa£ ; bermaanbe baar oor / Rloeftmoe*

big en fonber bjeej* te fijn / taant alïe£ fou mei
gaan.

dog kouden M$n boomeemen toa$ / boo? 't ^tanetfel te ge*
niets ver- ralien / 't meïït ronbom be jutten gtng / en tot
ïigtcu f ö'atiDere ober te ïoopen ; toaut befeïbe fcenben mp

taeï / en büifïen oor / bat in in bit <©om toag ; boe!)

be i uppin Imbas bemaarben mp al te naiu».
Tuppinïkins (Tenbr/ batfe ïjter niet£ met bmgtber*
rigten Ronben / gingen meer na Ijare Canoes , en
boecen roeg ; bocb iR bleef gebatigen aïg te boren.

T'famen- boïgenbe bag na b'aftogt ber Tuppin Ikins

,

koomft bergaberben flg tegenjg ben abonb bp be $Bane*
vau t fc&fin b'<®betfïen ber Wilden op be pïaat£ tufTcïjen

de?wii" benutten ; rjfeïben met maÏRanber raab / om te

den , befTupten / Voanneecfe mu Voiïöen Aagten en eeten.

&p fïelben mp tuffeïjen |jaac

;

befpottebeu / en
öjepgöen mu.

_ .
t
... %\\ maé Teer treurig / fag be fIBaan aan ; en fep*

Sftem- bebprnpfeïben: %tiy tyeexe mijn €*b ! ïjelp mp
men , wan- upt beefé eïïenbe tot een faïig epnö, <©oe b?aagben
neeife den ^ öe veilden , maatoin iR bê IBaan foo fterft aan

Telden Heefc? 3Baar op iR antVuoo?bbe : fjft fte bem bu£

dooden. aan / om bat ön toornig 3©ant be gebaantg

ber IBaan bagt mp foo betfcb?iWijR / bat in mp
boo?fïcïöe { ibe $ecte betgebe bet mp ; v£5ob en

%\\t ^cbepfeïenmbeflentcgen^ mp becgtamb fïjn
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3£e honing Jeppipo Wafu , bièmp toou laten En wat

booben ( fijnbe eenen bet koningen in be jutten ) ^ftr
a
c

a

n
4

t

r

Pmagbemp? <®p toten fêbelBaan toornig ? üflft toedroeg,

fepbe : ï$n fiet na utoe ftut. <©Pet bcefe tooo?ben

Pegon ïjp aï£ Perooïgen mp toe te fpjeeften. ^ocö
ÜtPetanberbe mijne Pootigetooo?ben / feggenbe: 't

&al utoe ®ut niet fijn ; maat Ijp $ toojnig ofcet be

^ïaPen Carios ( een Natie bec Wilden
, foo ge*

noemb ). Sla / ïjemam ïjp boe I onet bie mag
aïïe ongeïuu nomen. ©oo?tö bagt in Ijitz niet

meet aan. ^
' _

3£en Poïgenben bagquam ttjbing/ bat öeTup- j^J
wp

pin lkins , Pan 't ^o?p / toaat in in gePangen lag/ Tuppiii

afgeParen fïjnbe / op een anbet ^o?p / genoemb ïkms ver-

Mambukabe, toaren aangePaïïen ; bocfjb'flutooo* 1^-
ner$ toaeen'et uptgeïoopen / beïjaïPen een nïepne

jongen / bienfe gehangen genomen / en be 3j£ut=

ten Peröianb dabben.
<©oe tronbengemeïben Jeppipo Wafu ( bieonet Toerufting

mp boen en laten toa£ / ooft mp Peel leeb toenoeg* J£f£cf"
be ; beitoaartg/ toant fp toarenPanfijne©nenb- teSiagtcn,

Pettoanten / om öaat be jutten toeet te Ijeïpen

opöoutoen ; neemenbe met fïg al bie Pan fijne $|ut.

3I£a£ ooft Pan meening a©o:teï-meeï en anbertbin*

gen mee te bjengen / noobig tot öerepbing pan 't

Feeft , ter rijb fp mp fïagtenen eeten fouben. 3£oe

ïjn unt ttoft/ öePaïï)P Ippero Wafu, bie mp aan

ïjem gefeïjonften ïjab / bat ïjn mp toel fouöetoa*

een. Itanget ban Peettljien bagen bleef öp met öe

fijne op beefen Cogt upt / om aïïe£ geteeb te maften.

«©n&ettuffeöen quam een &cïjip bet Portugeezcn f«
Pan Brikioka , en anfterbe onttent be pïaaté baat £omd
ift gePangen lag; feïjootooft een^tuït Canon af/

op bat be Wilden fuïft£ ïjooren / baaï aanftomen /

enmetbePortugee7.engefp?enïjouben mogtesi.

ioo öaaft beTuppin Imbas bit Jkïjip getoaat bydcpiaats

toierben / fepbenfe tot mp ; baat fijn utoe b?ienben

be Portugee^en. ©eeïïigt toülenfe Petnemen / -of nen «is 5

gpnocö leeft/ enban u foeftenïo$ tenoopen. £P't weik

anttooojbbe ï)aat: 't &aï mtfrc&ten mijnen 25?oe*™S
bet fuu : toant in fïonb in Petmoeben / bat bit Por.

g
'

C f tugeev
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tugcttfche-&dH$t na mp fya$en fbu. €n op bat

be Wilden niet fouben meenen / bat in een Porm
geeïfchtoa^/ foofepbeifttotïjaat/ bat in onbetbe
Portugezen een 2&oebet|)ab/ bie ooft een Francais

toas?. ^oe nu bit ,§>cï)ip aanquam / gaf ift uooj /

bat {jet mijnen SSioebct fou fijn»

doch op ccïjtev tariï&enfe / bat ift een Portugeetfch toa£/
hare ge- m taocren f00 m üp ' Ê ^c^p / batfe met be baat op

fmwoord (tïnbe gefp?eft ftonben ïjouben. 3^e Portugeezcn

weer ver- pjaagöen/ ftoe 't met mp fïonb > ganen fuift

£iok - een anttuoojb / bat b'anbete bupten tlutjffeï ge=

meenb nebben / bat ift aïteeb£ boob Pia£. 3£et*

ÖaïPen 't &cïpp Voeet fceenen Poer. 3©at ift boe

bagt / \i bien SUÏtoeetenben beftenb. t©nöertuf*

fcïjen fepóenfe onbet maïfcanöer. 3Bp ïjebben ben

tegten JBan ; Urnnt be Portugeezcn feuten een

«j&cipp om frjnent PjIÏ.

De Broeder Cettoijï ift nu bag op bag in P?ee£ flonb / bat be

des ko geene bie upt gctroftften toaten / betepbfcïjap
nings jep- maaftten om mp te flagten/ ïjoo?be ift op feeftete

kóom^dentöö een gtoot tumoet in be? «toningé $ut/ bie

gevange- nocï) niet toeet genomen tua£, |Bp bePing een

nen be- gtooten angfï / netmltg ift meenbe / bat bit getugt
«gten

, totec0 gemaafct 0pet fijne t'ïjup^ ftoomfï ; toant 't

i$ bet Wilden geluoonte / pjanneer pemanb maat
aïïeen bietbagen bupten ftm <&o:p itf geoaeefï/ en

ban tueet ftoomb / bat fijne Pjienben öem Pan
Pïpbfcpap befcï^eeiunen.

van Ctoitg baar na quam eenen bet ïjate tot mp / feg*

feiven , genbe ; $IP)£ iBeebe-pceren ^joebet f£ geftomen /
f,jner Moe-mg te %tmm gepenbe / bat b'anbete feet ftïauft fijn

fiinèr

6
" geP30?ben. ^oe Petrjeugpbc ift mp / benftenöe /

Kinderen ïjiet faï €*ob Pjat fonbetlingé P)iï.en Pietften. <£en
fiekte

, njepnig tpö£ baat na quam be 25?oebet feïfê / in be

Hut / Puaat in ift mpbePonö; fettebe fïg bp mp
neet / begon te toeenen/ enfcpoe: &#neniÖ?oe*

bet / fijne fï^oebet / en fijn,* 25?oebei# ïtfnöeten

iuaten gefamentïp fïcft geUwben. ^en gebag*

ten fijnen 25ïoeöer ïjab pem tot mp gefonben / om
nm te feggeïi : fjft fou bp mijnen <6ob te uaeege

hengen / batfc toect gefonb mogten tooien.



Jan Stade n. 43

JlMnen 2&?oeber/ boeabe öp öaatop / ïaat fïg begeerende

Miniton'/ bat urnen <0ob toornig moet fijn te=^£«
gtntf Öem. 31a / attttooojbbe in / mijnen &00 ^ ?pre.

a

bettoomb / om bat ÖP mp toiï eeten / en te Mam- ke»,

bukabe baat toe gereebfcöap ïaat manen. <©pfjffit /

bat in een Portugeezfch ben / en ben 't niet iBaat

ga Jjcenen / en fegt öem / bat ö.p toeet öectoaatt^

in fijne Sfut nome/ foo faï in mnnen €fob bibben/

bat ÖP meet gefonb toerbe. . y(
fêiet óö nveeg i¥t tot antbaoojb : $p toa£ te ntann/ om hem

om flg op baeg te begeeben / Doeg ïjab genoeg be=
jjjj

g«-

mttfet/ inbien in.maat bjou / bat ïjpbaat bjelge* SUor-
fonb non toojben. Sin bedgtebe öem fjtec op : m den.

fou flerfttegenoegntogen/ om na fijne tut te fton*

nen neeren ; baat na fou ÖP aefonb moiben. IBet

bit befeïjepb ging ïjP toeer na Mambukabc , ftjnbe

biet mglen ban 't^o?p Uwattibi , toaat in in ge*

bangengeöoubenujfetb.m fommige bapn guamenfe alle fteït toeet y«fchey-

t'öup^ *oe «et Jeppipo Wafu mp in fijne fut^-
öjengen / en fepbe tot mp : batfe gefamentujn 8

nrann toaren getoojben ; en bat in fuïïtö biel getoee*

tenfiab; taant öem bja^nocötoeïinbagtig 't geen

u? öao gefegb/ te toeeten/ bat be IBaan toornig

toaé obet fijne l|ut.

3Kt bit gehootö ïjebbenbe / aagt öp mp feïfê ; 't waardige

moet upt een fonöetïinge boöjftenigöepï» <0obg faken «

m gefeïjieb ƒ bat in op bren abonb ( geïp Öiet öo*

benbetöaaïb i£ ) ban be Itëaan ïjab gef&ooRen.

«kitbetbjefcte in mp een groote betöeuging ; en in

baat: Heden is God met my.

©oojtg feooe ifc tot öem; ®it gefcöiebbe / om
bat ÖP "mp bjou eeten / baac in bocö fijnen bpan$>

niettoa£ ; eneben ötetom quam bit ongeïunobet

hem. feiet op ïtet öp öooten : |Bp fon geenïeeb

aefenieben / indien öp in 't ïebeh öïeef.

SiRbJiflniet/ öoeift bef* mijne gebeeben tot «afoo™"**-

fburigten ; boöï tn bagt : Zoomen be flene taeec

tot gefonböepb / foo fuüenfe mp ebenïueï booben.

Slnbienfe fletben / foofuïïenb'anbetefeggen: Eaat

ong öem boob jïaan / eet nocö meet onöepï obet

onj*



44 Scheep s-togten van
ons? ftome om fijnentm ; gelpfe aïteebS begon*
oen te mompelen» fWbe betïjaïben be faaK
aan 't toelbeljagen <t5ob£.

tuffciwa» Mm öab mp feer / bat botfj be ftranïte gefonb
onfc» mogten tuojben. ^jfc ging om befelbe ïjeenen / en

ïepoöe eïn be öanb op 't ïjoofb / bermitoTe fuïft£

ban mp begeerben. ^otö't geliefbe <*5ob niet/
ïjaat in 't ïeben te laten. &p begonben te fïetben

;

eerfï een ftinb ; baat na be JBoebec / een oube
©joubj ; toeïne be #ot öab brillen toetufïen tot
ben tyanft / toanneecmen mp eeten fon.

cevangc- $5a fommige bagen fïierf eenen ban be£ fto=
ncn

> ning£ 25?oeber£; baat na toeet een &inb / en
nocïj een 25?oeber/ bieittp te boren be tijömg ban
ïjarer aïïet fïefcte ïjab geömgt / gcltjït aïreebé ge=
ïjooib i$.

ca deu Ko- 3tï£ ïjp nu fag / bat fijne ütinbeten / fijne Ifêoe^
mng of öet / fijne 2S?oeber£ boob blaren/ toietb ïjp feer
oveiiten,

tceuri!J j t^efenbe / bat Ijp en fijne ©joutoen ook
fïetben fouben. Cet biet oojfaaft fepbe ïjp tot mp

:

Ift foube mijnen <0ob feggen / bat ïjp fijne granV
fcïjap fou laten baren / op bat ïjp in 't ïeben mogt
fcïijben. bertrooflte ïjem baat mebe / bat tjet

metïjem geennoob fou ïjebben ; boel) aï^rjp toeet

gefonb boierb / moeft ïjp niet bennen mp te booben.

ÜP fepbe neen : en bebaï oor bie ban fijne ï|ut /

batfe mp nocïj ïjoon nocïj ïeeb fouben aan boen /

nocïj b?epgen / mp te fullen eeten.

die hem Cbentoel bleef ïjp nocïj een toijl tijb£ ftefe; bocïj
rou doen epnblijR toietb ïjp gefonb / neben$ eene fijner oor
uagten

, ^e ©?ou^cn< jo^aat ontrent agt fijner b?ien=
ben fïierben / beïjaïben meer anbete / bie mp oor
feet groot berbjiet ïjabben aangebaan.

en eeten

,

3£aar Ujaren noclj tbaee anbete koningen tipt

aubereïftuten ; ben eenen genoemö Uratinge wk-
fu , ben anberen Kenrimakui. 3£en eerfï genoem-
öenïjaö geö^oomb/ batiRbocu ïjem bjaébetfcljee--

nen / en ïjem geb?epgb rjab / bat ïjp foü flerben.

<©uam beeïjaïben bjoegïj-mojgen^ bp mp / en
beïiiaagbe flg Ijier ober. <§J\ gaf ïjem tót ant=
Vooojb ; 't ^ou geen noob ïjebben ; boel) ïjp moefï

geen
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&een gedagten op batten/ ontmptedooden/ nocö

eenigen raad daar toe gebeu.

met opliet öp öooren: ®ermit£degeene/ die Waar on-

mp'gebangenïjadden / mp niet om 't ïeben bjag*«em

ten/ footooufip mp oor niet fcïjaabïrsfe fun. €n
inöienfe mp fcïjoon dooden toüöen / foo fou öp
ccïjtec ban mp niet eeten. den anderen taling

Kcnrimakui ïjad oor een djeom ged?oomd / die

Öem feer berfc&iftte. deefen beeb mp in föne

$ttt roepen ; gaf mp t'eeten ; baar na Klaagde ïjp

mp bit / en fepöe: i^p toa£ een£ ten <©ojïogupt

getoeefï / ijab een Portugeezfch gehangen / met ep*

gener ïjanden booD gelagen / en baar ban foo beel

gegeeten / bat ï)P baar ban nocïj een gebjefc in ftjne

boifl ïjad. Hlaar boo?taan toou ïjp ban geenen vceiwky

itóenfcö meer eeten. daarenboven toa£ öem een

berfc^iKïpen d?oom banmp boojgeftomen/ foo

öat ÖP meenbe / öp moefï fïerben. SP anttooojd*

öe / 't fou baar toe niet nomen ; aïïeemnR / rjp

moefi geen IBenfcïjen-bïeefcïj meer eeten.

d'andere <©udeindel|ut / bie mp oor beeï ïeeb aanmerkhj

ïjadden toegeboegb / foo doo? ffagen / afê boo? b?ep=

gementenban mptefuïïen eeten / noemben mp nu men,
Scheraire, dat $/ mijn &oon ; met bpboeging : Haat

mp docï) niet fïerben. dat top u foo quaïp geïjan*

deïd öebben / i£ gefcöied/ om bat top u boo? een Por-

tugeezfch tjieïden / op toeïfce Natie top feer gram fïjn.

aoR hebben top eenige gebangene Portugezen ge*

geeten/ docï) öaren<0ob toierd baar ober nietfos

toornig aï£ utoen <©od. $ier tipt bemernen top / dat

gp geenen Portugeezfch fijn moet.

£00 ïietenfeban eennjd ïang ban mp af ; niet wcikc ook

toeetenbe / ïjoefe 't met mp ïjadden ; of iR een

Portugeezfch , dan Ofifteen Franfchman toa$. Sï&
g

Öab / fepdenfe/ een rcoden^5aard / geïp deFran-

coifen; fp ïjadden toeï Portugeezen geften / maar
die ïjadden gemeenïp aï t'famen ftoacte 28taar*

den.m deefe fcpft / en aï£ nu den eenen ban mnne^eei

^eeren toeer gefond toierd / fp^anenfe niet meer

ban mn te toiïïen eeten. Ccïjter betoaardenfe mp
mu\u
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DeFranfch
man die

de Wilden
bevolen
had, hem
t'eetcn

,

koomd
weer in de
Hut daar
by ons.

Krijgdnu

op de ver-

maning en
heuffche

bcrifping

des Gevan-
genen i

naubj genoeg / en ïuiïöen mp nopt alleen laten
gaan.
^e Franfchman Karvvattu Ware , ban tuten \k

iet öoben gebjagW gemaant / toeer beetrok
en fifnöe ( niet eenige öer Wilden , öie fytm öe*

geïepööen / en fijne bnenöen blaren ) / om üoo? öe
Frai^otTen

, tegeng ö'aannoomfi ïjarer ^cöeepen/
«töoeöeren op te öoen / en te betoaten ) afë #eeper/
eenfeefcerefoon:ban©eöeren / de./ namen feo?rê

Daar na öe tep£ aan na öe $ïaat# / Daar öe &t\yet*

pen ftonöen aan te 3Hanöen / geïjeeten Mungu
Wappe , en Iterroene.

<®m öeefen Cogt te öoen / moed öp gaan öoqj
öe jplmté maat In in toa£. ©etmit£ Bp teboo*
ren tse Wilden ïjaö öebooïen / mp t'eeten / foo

meeaCe ön / öat in aïteeö^ öoob / en berfïonöen

fon fijn. 'liBaac afë Ijp nu in öe Hut op mp
otiam/ b?aagöe ïjp mp in öer Wilden Caaï : Leeid

gy dim noch , en gaat gy dus los ? antUJOQJööe/

ja ; öaar op boegenöe : 1« öanne €toö / boo* öat

m mu tot hx$ lang beïjoeö ï)eeft. ©eeïligt mogt
ËP ban öe Tuppin Imbas geïjoo?ö rjeöüen baat fig

tfeöerö fijn bertten ïjaö toe geöjagen. ^n riep

gjotl op een feenere pïaat£ alleen / op öat öe Wil-

den niet mogten öooren 't geen in tot Ijem toon

fpjeenen / en fepöe totJfjem : i^p fag nu mei / öat

€>oö mu in 'tïeben ïjaö willen fparen ook toag

<k 'haarlijn geenen Portugee?Xch , maar een Duyt-

fchcr ; ÖQCÏJ ÖOOJ ^CÏ)ipb2eUR Ollbet öe Portugeesen

genomen.
©oojt£ üaö in fjem / nu tot öe Wilden te brillen

feggen / öat in ?enen wa£ ban öe geene / öie met öe

Francoifen in bïienöfcöap en betbonö flonöen / en

öat ïjp / na öe plaats öaar öe keepen aanquamen/

mu meeöe won ueemen. 3©ant inöien ïjp fulft^ niet

&èeö / foo rotsen öe Wilden mp / öie gefegtfjaö / met

ör Fnmcoi'en in bnenöfcïjap te fïaan/ mu boo?een

gleugmaarnouöen; en / aï£fe em$ tooniig luier-

ben / mp flagten en eeten.

ïfietbu boegöeineen bermaningaan ïjem/ om
öeChnftlijkeïieföeinöagtigte ftm; enb?aagöe / of

ooft
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ooft een Chriften ïjett in öemtoa£ gebjeefï ; en ofberouw van

Ön tori geöagt ïjab / oat na dit leben eeu anbee te jj>» Y°0ïis

bérbjagten^/ öoe $ni&e Wilden .fraö geraden / mp Dedujl -

bood te fïaaaa / en t'eetea ï "<&ot öegon #jn bed$f
ïjem te ueeouuaen / ^n gaf te? / wiet ander^ ge*

meend te Rebben / toanftrfö een Port ugccafch bja£ ;
v«der

tueïfte Natie foo boosaardig toa£/ batfe/ Uian-- f$;h
e

e

k
n

wetfeixiüt Provincie ban Brazii peniand ber ijate ge= hem en den

tangen öeiparaen / benfelben tetftond op fnngen. Franfch-

<0oR fepöe |p / fcat®W öe Francoifen oneer de Wil- nia» 3

den moefien öupgen ; m te bieden fijn met aïïe£

tuatfe tegen$ öe Portugeezen ter tjand namen ; teel*

ner geftooojtie «£rf-bpauden fp buaren.

4£nmgne gebanebeeiiefépdeïjp tegen£ be Wilv*ufrchen

den , Dat öpmp d'eetfïe maaï niet cegt öab geïtenö ; iranfeh-

boeé nu öeboub / dat ia een Duytfeher baa£ / en manende
ban fijne beenden. Ép boou nip derlfraïben met NViIden >

fiem nemen / na de $aat£ / tiaar be ^cïjeepen aan*
quamen. Mmt mijne ï^eeren fepbe |ier heen
on ; en ïuiïden mp aan niemanb obergeben / ten

baarennjnepgen Bader of^Sjoeder quam/ enïjaar
een ^cïjiP bot «©oeberen boo? mp gaf / te toeeten/

25i)ïen/ J>piegeï£/ f^effen/ dammen/ ^cïjaa*
ren / fc 3©ant fp ïjabben mp in ber bpanben
Eanb gebonben / en in toa£ öaien Hiff-epgenen.

^e Franfchman bit gefcoojb ïjeöbenbe / gafmp die den Ge-
aïïe$ te Rennen ; en in bemerRte ïjier nut genoeg* vangenen

faam / batfe mp niet toiïben ïo£ ïaten. <®oe dab n"*os laten

iR ïjem ernfiig om <ö5od£bjiï / öatijp mp/ met
b'eerfie ^cïjeenen UieïRe ötofouben aanïanbben/
toou affjaïen / en na Frankrijk boeven. 3£it be*

ïoofbe j)p mp / en fepbetot be Wilden
, batfe mp

toeï betoaten / en niet boodenfouden; toant mijne
b?ienden fouben ïjaaft nomen, daar op beiboïg*
be öp fijnen boeg.

3&a fïfnbettre&b.ïaagde mp eenen mijner i|eeren/:Beginn«i

genoemd Alkindar.Miri ( niet beu geeneu bie ftranR ^eiovC£

toag ) toat ben Karwattu Wara ( bit£ noemdenfeio™^
ben Francais ) mp gegeeben ï>ad ? of öp eenen
mijner 3land£lieöen toa$ > <j$$ antbJoo?ööe ja.

daarom/ öetniaagbe &p / peeft öpn ban niet

een
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«li JlBeg bereerb / om mp tegeben > 3&u£ tuiert)

ïjp |jiee ober toornig. S&oefe nu aïïe meet gefoub
maren gemojben / öegonbenfe meer ober mp te
mojren ; feggenbeonbermaïKanbee: 3&e Fran^oi-
fen DOgtm fOO toeping a$ De Portugeezen. Cec
bier oojfaaft begon in meer ongeruft en tnoebig te
wojben.

Halen hem Cenigebagen ïn'er na toiïbenfe eenen «Bebange*

fiincr Gc'
nm eerm m / flMOemb Ticquahppe,

vinknis, ontrent fe$ mtjïen ban be pïaat£ baar in gebangen
toa£. dommige ber Wilden fjaaïben mn upt be

tut mijner <6ebannn$/ en boerben mp met (Tg.

>en^>ïaaf/ bienfebooben en eeten mllbèn / toaS
eenen upt be Natie ber Markayas. 3Bp boeren in
een Ganoe bermaart^.

om t'eetcn ^0e nu be tijb quant / batfe öem bebjfn&en tuil*

Inderïn"
öeu ( bol$en# Öaate gewoonte / taanneerfe een

gevange- IBenfcïj fuïlen eeten ) met (jaren 3^anh ban ffloi-
n«n tcfien. teïen / bjeïftefe Kawi

, of Caou-in noemen (boo?
Öeenen befc&eeben ) / ging in '£abonb£boo? ben
öag / bat bit Feeft ber Wilden fou aangaan / bp
ben «Bebangenen / en fepbe tot ïjem : ,§>ijt gn
geruft te ftetben > J|p autmoojbbe ïagcïjenbe ja/
en beeb'er bp > ^ ma£ tot aïleg geruft en geteeb

;

?aat
n
be
y a1!ïeen mté&aagbe öem J bat be Muflbrana nfet

foeken: ïang genoegma£ / toant baar ontbjanen ontrent
fe£ ©aöemen aan. 25p öaar / fepbe ïjp / maren=
fe beel beeter. ©oo?t£ fpjaft ïjp foobanige rebc*

nen / aï£ of ïjp ter 2Smpïoft of &ermi£ fw ge*
gaan Ijebben.

En v/at Cer topboojtgaan / bienbben Leefer benenb ge*
voor reden- maaRt/ bat Muflurana een Coum $/ gemaaftt
voenngen öan Cottoen

j m M&fteröan een binger. S|r fjab

nu bp mp een SSoen in be Portugeezfche ^pjaan /

banbe Wilden genomen upt een &cïjip / 't tocïïife

dabben beroberb met ïjuïp ber 'Frangoifcn. 3£it
25oeR boa$ mp ban Ijaat gegeeben. ©au ben <£5e*

bangenen gegaan fïjube / ïa£ ift'er mat in; enmp
jammerde fijner. *<©aar na ging ift meer tot ïjem
( mant be Portugeezen ïjeöben bie ban be Natie Mar-
kayas tot fyienben ) / en fepbe tot ïjem > 3|r ben

ooft
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oon een «Bebangene foo \wl aï$ gp 5 en ben niet

ïu'ec genomen / om pet£ ban u t'eeten ; maar mijne

lieten fceofcen mp met Éjaar ï>iec geö?a3t> H^ec cn
fcueeg in Dan tjem tot antU)Oo?b > luifï toeï / bat

bie Dan onfe Natie geen jlBenfeöen-bïeefcïj aten.

©oou^fepbeintotïjem : ï$pfoti toeï getnoeb be Dien nagt

öoob nütftaan / baant fijne bnanben fouben maat ontftond

aïïeen fijn Bïeefcï) nonnen eeren j maat be €Seefï fon «"
e

na een andere pïaarg uerïjupfen / baat onfe heeften w> d .

quamen / en atfe£ enneïe b?eugbeb3a& ity bjaag*

be/ of 't oqh toaattoaö > fa oerigtebe öem ja*

£3 ïjernam / bat öp <0ob nopt gefïen öab* <0p
friït/ fenbein / ïjem in

?

t anbet leben ften.

^eefe teebenen niet öem gefjab ïjeobenbe / ging Cn wat de

in ban ïjem toeg. 91n be Doïgenbe nagt ontftonö wideu

eenfeergtoote3©mb/ foo gelueïbig Vuoebenbe/ bat

fïp geïjeeïe fmftnen ban 't 3£an bet ïi£nt teeg nam.
3£oe oegonden be Wilden tegen£ mp toornig te

ftiojben / feggende in ïjate Caaï : Apo Meiren
genppawy wittu wafu Immon. JbOO beeï aï$ : daarvan
^ien noofen iBenfcft maant bat be 3Btnb tegen* oordeel;

toooïbig ftoomb / baant tjp fag obet bag in ïjet den -

^onbcr-ttipg ( meenenbe 't gebagte 23>oen ).

SSnnrcn ttuijffeï / berboïgbenfe / boet pp fuïn£ / om
bat ben &ïaaf bet Portageezen bnenb ; en meenb/
booibeberoojfaningban bit qnaab 3©e'er/'t Feeftte

beröinbcretu ^nbettnffcïjen tien ift in mijn ï|ett

tot<È5ob/ feggenbe; Heere ! gy hebt my tot heden
toe behoed , bewaar my noch verder. ïDailt in

fag/ batfe feet regent mp bertoomb bjaten.

3£oe ben bag aanïnan ïneïb b'onmipmtge 3©inb Sware
tsp ; detfjaïben uegcnbenfe te bannen / en goeb$ Donderen

moeb£ te fijn* 3Boe ging in teederom tot ben Resc!1

^iaaf / en fepbe tot ïjem / be groote 3©md Uia$
<0ob getoeeft / bie ïjem toon ïjaïem 3Ben ttueeöeh

bag ïjier na toierb ïjp gegeeten. ï|oe bit toe gaat /

fa* men ïjier na ïjoorem

<©oenu be Wilden ïjaat Feeft geïjonden ïjabben / 0 de ë
öegabentop on£ toeet na onfe #ooning. jjBijne iugg

'

ï|eeten boetben eenige flonnen ban 't geo^adene waden,

ifeenfcïjeu-bïeefcïj met % <©|ie bagen b?agten
JanStaden, D fcjp
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Gebraden
Menfchen
vleefch op

men;

engefpra-
ken hier

top toe op onfe t'öupg-reng / toelfte top anbet£
toef in eenen bag ïjab nonnen af ïeggen ; boel) 't

toaapbe en regende feer freebig.

<®p oen eerffen bag / tettotjt top in een 25ofcï) '£o*
bonb£ Üutjeng maanten / om bien nagt baar in

deefen tógt ober te bjengen / fepbenfc tot mn / in foü berfeïjaf-
meêgeno-

fen / j,at ïjet niet reegenbe. Bp ong toageen
jongen / bie nocb een been ban bén ^ïaaf / met
eentg bleefclj baai' aan / m be ïjanb ijab / en baat
ban at. f|'R tepoe tot rjem : $fp fou 't oeen toeg
toetpen. ï})ier ober toietben frp en b'aubere op mn
toornig/ feggenbe / bat bit fijn beel Pan be
toa£. 'ft %kt bet betfraïben fricr op biljoen.

3®P toaren / geïijn tn aïreeb^ gefegb tjeb / bik
bagen onbertoeegen. ^oe top op ontrent 't biefbe

beeï eener myï na onfe 3©ooning genaarbeib toaren/
fconben top niet berber boo?t gcraHen / toegens? 't

getoeïb ber *0oïben. Cet bier ooifaaa rcofeuen

top be Canoes op 't %anb/ in ïjoopl bat bet ben
boïgenben bag goeb aiDe'er fou fijn / om ban na
ïjuug te baren, ^ocïj 't toa£ eben onfïupmig.

^cetoiïbenfe ober lanb gaan / en baac na be
Canoes afïjaïen ; eerft ebentoel ucgonbenfe t'eeten /

en be jongen ging boojt / met 't bïeefeï) ban 't

beentebetflmben ; baar na toierp %p 't toeg; en

top begaben on$ tot be Hanb-rep?. (Cerflonb toietb

bet feer beguaam toe'er. <&ot ïepbe ia : <©p ïieben

toonbmp nietgeïoben / boe in ti beftenb maaftte/
bat mijnen <6ob toornig toa£/ om batbe ^onge»
't bïeefcb ban 't been at. &u (let gp 't / en bat fret

goeb toe'er too?b / nu ïjp 't been toeg getoo^pen |>eeft.

5ja / fepbenb'anbereïjier op/ inbien ïju 'r tjab ge*

geeten fonber batgn 'tfaagb / foofou 't toeïgoeb

toeêr fijn getoeefi i^ier bïeef 't öp.

^oein toeerin be#futtoa£ gefcouien / bjaagbe
nip eenen ber geene bie öceï aan mn frabben / ge=

noemb Alkindar, of in nu geftentjab/ Ijoefe met
bare bpanben te toern gingen > anttooojbbe ja

;

'ïi freb gefim / bat gp baar eet. <^:t agt ffc ber*

fc'öiiftltjlipr te fijn / afë jaar boob te ffaan. <8Mti£/

t)mmx\ / on* gcbn;ph foo / en op befèïbe toij^

ban*

tuftchen

hem

en de

Wilden
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jfjanbelen top met be Portugeczcn.

<&tcfen Alkindar ïjaatte mp ffet öebig/ en ïjab neyens

geetnegeften/ bat Ijp/ aan tnicn gg> nip gefcfjon- eenige

nen ïjab / mp ïjab öoob gefïageti. iBant / gehjfe
andcre

aïreebg geïjoojb \§ / ippcru Wafu ïjab ïjem een£

een &ïaafaefcïjonnen / om oen feltaen boob tc ffaan/

en buS eencn Üaatn meer tc tóórnen : toaat te*

gen^ Alkindar ïjab beloof b / ben eetflen bet bpan=

ben / bien ön geuangen fou beftomen / ïjem tof

nergeïbing te fuïïen fcljeuïien. 3©ijï 't ïjem ban niet

toeftonb mute booben/ foo Dab ï)n 't echter geetne

geiten / en bjong ïjarb baat op aan ; bocï) fijnen

2&oebet poogbe fuïn£ te nerïjtnbeten / tyeefenbe/

bat een nieutoe Paag otiet ïjem fon mogen nomen,
€benbeefen Alkindar ïjab mp/ eet b'anbere mp ^ nmerkli,

meebe boetben / om ïjaar ben gemeïben &ïaaf te £ fakca.

fïen op eeten / op nieuUrê gebjepgb / mp te fuïïen

boob liaan. 3£oeih nu toeetouaut / öab au*

bettuffeïjen fUiare <©orjen-pijn genteegen ; moefi

ftiï bïyoen ïeggen / en non in een ïange tijb niet£

fïen. 0u ïag ï)p mu gebutig aan b'ooren / bat iït

met mijnen <®ob fou fpieeïten/ op bat fijn' oogen-

quaaï geneefen mogt. Sin fepöe / fulftg te toilïen

öacn / boeïj bat ïjp baat na niet onaaöé meet te*

getrêmp bennen moefï. <&it beïoofbe öp / en na
eenfge bagen bebonö ïjp fïg Pan bat ouïjepï Petïoft

tüï^in tot in be Uyfbe maanb bp beefe Wil- Aankoomft

den \iia£ getoeeft/ quam friet toeer een ^>cïjip upt van een

't <£piaüb S. Vincent aan. 3©ant 't i£ bet Portu-

geezén getooontc/ batfe frifg na ïjavet Ppauben !chiP uyr't

ben naven / om met öaat Ijanbeï te bnjuen ; bocï) Eyiand s.

toel toegetufï / en op &ave ïjofbe. ^>p genen ïjaat
Vincettti

lieden en aubeie ftïepmgrjeöen / boo? Mandiocha-

Mcd
i 'tVueïit be Tuppin imbas aan fommige #o?*

ben obctbïoetiig genoeg ïjebben ; maar tegen£ be

Portugceien 't feïbe brtjoeben / loegen^ be beef*

tjtyb éareï ^ïanen tot befterepbing bet ^upnet/
om ïjaau baat meebe te fpijftgen*

<©m beefen ïkoopïjanbeï te bnjnen / nomen een Hoe den

of tVoee bfefet Wiléen in een Canoc aan 't ^c&ip / ^g;
1

dc
en ïeliereu öaat Ijm afaren onet ; baat na epf=

D t fcïjenfé
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wüden en fcïjenfe 't geetife baat* boo? begeeten / en be Porto-

^TTn, Scezen öeben 't ïjaat. ÏBaar tetnjijï be gemeïbe
"y"

nden ,
ttoec^ ^CÖ^ fö»/Üonben fïg anbete in de Canoes

werd ge- baat ontrent / om toe te fïen ; en aï£ be ftoopljan-
dreven, bel betrigt oegtnnen be Wilden dfnmaaï met be

Portugcezen te fc&etmutseereh ; fcïjieten tyijlm na
be feïbe/ en naren ban lueet toeg.

't ,*M)eep£boÏR op 't gebagte &cïjtp fcïjoot een
^tun Canon af / op bat be Wilden mogtenïjooren /
öat'et een ^ctjip aangenomen toa$ ; bie oor bet-
toaaité boeten. <®e Portugcezen tnaagben na mp/
of ift nocïjin 't Kenen toa£ > ^nbetigteben/ ja.

•©'anbete berfogten / mpte moogen fïen; taant fp
ïjabben een ftifï nol 3Baten ; en fyagten mijnen
Sloeber / oor een Fran^ois , met ïjaat tn t &cïjip.

Eenen op't
3®aatïijR ïjabbenfe bp ïjaar een Franfchman

, ge*

schip fijrfde noemb Claudio Mirando, boo**ijb£ mtjncn JlBeb=
Fxancois gefeï getoeefr. ^eefen noembe ifc mijnen 2£>?oebet /

en fepbe tegen£ be Wilden
, bat ïjp beeïïigt in 't

<*f>cï)ip fijn / en na mp bjogenfou; totjï ïjnaïteebs?

nocïj eenmaal ïjier getoeefï toa£. <©oe b'üptgeba^
reneban 't ^cïjip toeer aan 't %anb qnamen / fep^

benfe mp : IBijnen ^oeber taa£ genomen / en
ojagtrnp een ftift boï 3©aten r-oon taon ïjp mp

uytgegeven geetne fïen. betfogt / batfemp ban nette na'ïjem
voor den toe toiïben bzengen / foo tooiiiR met mijnen 25:oe-

öet in 't Franfch fp?eften/ luelne Caaï be Pomigeezen
nietbetfïonden. Sl&faï (fepbe i») ijemfeggen/ bat
ïjp / taanneet ïjp t'ïjnp^ Roomb / onfen ©ader ber^

foehe / bat ïjp ïjier ftome met een ^cljio / en beeïe

SBaren met ïjem bjenge / om mp af te ïjaïen.

Broeder van Öielben bit böoi goeb / bocïj b?eefben / bat be
den gevan- Portugeezen on£ betfïaan / of batfe p;t£ tint mp
genen jan netnemen mogten. Want fp ïjadben een gtooten
Maaen.

(©Qjiogbooj genomen / om in be JlBaanb Auguftus
upt te boeten in 't «töetoeft ban Brikioka

7 baat ift

gébangen loietb ; en aï ïjaat' aanffagenbjaren mp
befcenb ; toanttonpjben betïjalben / bat ift met ïjaat

baat ban fpjeeften foube. 3Bocïj ift fepbe ïjaat /

batfe fig ïjier ober niet beïjoefbe*. te beaommeren /
bermitg be Portugeezen mijne en mijné S^ocbetS
,^pjaas ntet becfïonben. tyitx







Jan S t a d e n. 5 3

met nu boerbenfe mp tot 09 ontrent een &teen= Hy werd

butigonbei öaat gegaan &ab. toftonb fepbeifc ietverrc

tot be geene bie in 't |>cïjip toaren : <0ob fp met u / van >t schip

mgn liebe ^?oebet£. Blaat bocï* maar eeneti afc

ïeen metmp fpjeeben/ enmetanbec£ bujfcen/ ban

bat ia een Franfchman ben. ^oe begon eenen /

genoemb Johan Seenches , een 25u#dMrtec / mp
toeï bebenb/ totmptefeggen: |Liebe Sloeber /om
utoenttoiï fijn top met bit ^cöip Jter S^omw ,

fonbet te toeeten / of gp ïebenbig of boob "toaact

,

toant'teecfMiptgefonbeneJ»^
r u

ban u ©aar op bebaï ben Capitam Brafcupas te s. syn gefprek

Vincenton^/ nectoaattë tenten/ omupttebo^«™
fcnen of gp in'tïebenmogtfïm ; en moten ia/ bat 1Uude ,

top booz aï fonben bememen / offe u aan on£ toiï*

Öenbetnopen; maarfoontet / foo fpuben top aï

onfe bïijt aantoenben / om eenige bee Wilden geban*

aen tentygen/ ombann tegen^öaar teioJTen,

5©oe boifï in met groote betoeeging los ; <0ob Enwat voOÏ

tortu in eeutotgïjepb öeefetoelbaabbeïoonen^Atoam

ih ben niet in feet grootenangtf / entoeeniocjjniet/ tTa
°
men

toatfempboen fuïlen. <§>p fonben mp aïteeb£boob hadden,

neffagen en gegeeten öebben/ inbien <0ob ftm
niét tot nocï) toe op fonbetltnge tonfen ïjabbetljtn*

oerb. ©oo*£ fepbe in : &p futïen u geenfftné aan

mp betfcoopen ; foo bat gptjiec op geen ftaat tjebt

temaken. "OBocïj in bib u/ ïaat bocö met anberg

bniften / ban bat ift een Franss ben ; en geefmp
om <0ob£ toiï eenïge 3Baten / te toeeten / |Bef=

fen en Sflugel-ïjaaen. <©it b<>ebenfe/ en eenen bet-

Wilden boet- meteenCanoe na't ^cjfpp / om beefe

Dingen af te ïjaïen.

©emiitgmpniet langer toegelaten toietb/ met Dc.portu-

ö'toRomelingen ban 't J>cljip meer te fp^eefen / geezea &-

foo toaatfrtjoutobe in be Portugezen , toeï opjare fa^g
e

0

e

;;

ftoebete fijn / betmtt$ be Tuppln tmbas eenCogt hcm '

te ver.

na Brikioka ïjabben boojgenomen te boen. ^p ga- io&n.

ben mp tot anttooozb / bat ooïüjate Wilden (be

Tuppin ikins) ftg bapperten <©o?log toemfteben/

en tegtbjaabStoiïben aanballen op 't <©o?n/ toaat

D 3 in
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in ih genangen geïjonoen totetfx ^ft fau maar
toeï gemoeöfun ; <©ob fou aïleé ten beften fSjtfe
hen ; taant ïjaat aangasmbe / ih fag tod / öatfe
nfet^toaojmptoetrigten honden t'inynec ïjuïp.

Evenwel !|ier up liet in öaoreu : ©etmitg mijne ^onöcn
!!

eef
f i

defen ^*a*n gtamfcöap betbienb ïjebben / foo itf mp

Oettuffcïjen bib 43ob/ batïjp nip upt beefeelïenöe
Öeïpe. ©oo?t£ beuaï ih öaat tn öe ïjoebe be£ %h
magtigen. deerne ïjaddenfe nocö meet met mu
gef^ooften/ bocï) be Wilden öegeecben't niet \m=
gec toe te laten/ en noetben mn meet met öaat na
be 2gut. 3£oe gaf ih öaat be mp gegeetoene Mtfltn

den gevan- en mngeï-ïjahen / feggenbe ; bit aïïeéïjeeft be Frati-
genen noch gois mijnen 25joebet mp gefcïjonhen. 3£oe tyaag*

A
e

Z\
ë
Z°iï' °*nfe / toat Men mijnen 2fooebet tot mp had ge*

wfideT feut? 9ft anttöoojbbe: 3h öab ïjem bebooïen /
toegebragt; bat ï)p fon ficit be Portugcezen t'onthomen ; ban

na on£ ©adetland te ttehhen ; met een jbcïjip uaï
toebeten ïjiet aan te Eanben / en mp af te ïja=

. ïen ; üiant gp Vnaart goede Hieben / en ïjteïb mp
toeï ; betïjaïüen luou in n rijhïijh beïoonen / toan-
neet 't^cïjip fon aangenomen fijn.

en waar in <Dti£ moefl ih 't befïe boojtoenben / en bft be-
dubeftond. ï^aagbe ïjaat toel 3^aat na fepbenfe onbet maï-

hanöet : ï£p moet getuifïijh een Francais fïjn ; ïaat
on$ ber^aïUen ïjem tioojtaan beetet fianbeïen / aï$
tot norïj toe. 3N£ bïeef ih uocfr een tijb ïang
enbet ïjaat ; ïjaar toi$ mahenbe / bat'et ïjnaft een
^>cö<p om mp fau homen ; cnbettuflfcöen foubenfe
mp maat Uief traóteeren . ©an boe af aan boerden*

femp met ïjaat giutfclj en tjettoaart$ in 't 2Sofcö

;

en aï£fe pet£ te boen (jabben/ moeit fh öaat IjeU

pen.

Eenen der <©nöetöaat toa£ een ^êïaaf/ uptbe Natie bet
carios, de Carios , ooh bpanden beefet Wilden , toelhe bet

zeHn"" Portugeexen tyienben fïjn. ï|p toa^ geloeefï een

lopen, Hijf-epgene bet gemeïbe Portugeezen
; boel) baat

na befelbe ontïoopen. <®c foobanige booöen be
Wilden niet / Inannectfe / ontbïooöen fljnbe / tot

ïjaat homen / ten Uiavefe eenlge groote mifbaaö
be=
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begingen ; maat ïjouben ïjaar boo£ &fotom / en

gebmuaenfe tot ïjaren bienfï.
.

«Deefen Carios ftab nu bjie jaren onbet be Tuppin en tot de

Imb* gelueeft ; en fepbe tot ïjaar / batpW Öab JSfo*-
geften onbet be Portugeewn ; bat m oonberfetjepoe* viooden.

ne malen onba' be Tuppin Imbas ïjab gefeïjooten/

afêfc ten ^ozïogtoaren geronnen tegcn$ be Tuppin

Ikins.

^e gemcfóe Portugcczen ïjabben boo? lomnuge Beüegd

jaten eenen ban be koningen beefee Wilden boo? ^"Sfvaa
-

naar <8efcï}ut om 't ïeben getuagt : en beefen Ga- sgjg;

rios fepbe / bat in be fcïjootijab bertigt. <®ebung by deefe

ïjitfïebe W ïjaataan/ om mp te booben / betnïa= wii*»,

tenöe / bat IjP 't geflcn öab ; bat in fjami regten

bpanb nms I *cn bed meer anbere bingen / Ut

baïfci)ujU geïoogen toaren. Want ïjp tjaö nu aï=

teeb£ bne jaten onbet be Tuppin Imbse getoeefi /

en 't toaé nu tztfï een jaat / bat in te S. Vincent

taa£ genomen. (©nbertuncfjen bab in <0ob/ bat

ftn mu boo? fune ïeugenen baou öefjoeben.
"

't <©ebeutbe Anno 1574, in be fefbe maanb mn*cnhitfte

nee dtómnftntë / bat be Carios ffeft toto*. £0nen^
a

/rif-
ï|eeröaö mp / batiïi ïjem gefonb fou manen / op om £4
bat hu totïbe bieten mogt bangen / geïp ïjp ge* dood te

Ujoonmaö te boen/ en mn ou£ t'eeten nteegen.^>
n
e"

3©ant / fepbe ftp / gp baeet boe! / wanneer W mp
tot b?agt / bat gp u beeï baat ban öebt geïjab.

<®ocn inbien u bttnftt / bat ftp nietgeneefen fat/

foo maan fjet mu benenb / op bat in ïjem eenen

goebenbumbfdjmnc/ om f)em boob te flaau/ en

eenen $aam aan öem te minnen.

$u toaé nu ontrent negen of tïjien bagen Htaun doch hy

mimeil. "^p ïjeoben Canbenban feenet^iet/ 'tfiek wer-;

toe» Backe noemen; ^eefe ffpenfe feerfeöatp;
dendc '

en fnijben eenen Stenen / ai£ be quaaï in 't bïoeb

fit / baat mee ober 't ïjoofb / maat op ban beeï

UotM nut be monbe loopt. <©it $ op bèefe Wilden

foo beeï / n'të bp oné 't SÜöet-laten.

Cencn becfefCahben nam in / en meenbe öem*«dfel
-

ft

baar mee be Mediaan-Boer t'openen ; boeïj feon^ooïea
befeïbe niet boo: tfeenen / bermité be Canb te ftomp opgegeten,

D 4 uia&
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&a£. &p ftonben ronbom mp ; en aï£ ift / flenöe
öatiftïjternietébeirigtm non / toeg ging / toaag*
öenfe / of öp toecr gefonb fou nonnen toetben >

Sfftanttooo:bbe/ Dat ift nieté ïjab nonnen boen/
toijï ^ecn ö!oeb tipt ben 3$bct geïoouen toa£ / ge=
ftjftfe toeï gefïen ïjabben. J»oo fal tjp ban / meen*
öenfe / moeten fïetben ; boeleer bebooböem ober*
baït / toiïïen top ïjem feïfê boob fïaan. SIft oer*
maanbe ïjaar/ fuïft£ niet te boen / betmit£l)pbed=
ïigt bjeer gefonb fon mogen toojben ; maar tc ber*
geefê. <^p troftften l)em booj be ï^ut be€ Üoitihg$
Vratinga. (Ctoee bcr fyare ï)tcïöcu ïjembaft/ toant
ïjptoa£ foo gantfcïjftranft/ bat ïjp niet bemernte/
toatfe ïjem boen toiïben.

waar on- 3£en geenen / bien öp gegeeben toa£ / om ïjem
tiem ver-

fc00& te jfaan / qüam aan / en gaf fjem foobanfg een
leneydene ^ op , f (jQof& / ^ m fmn,

gen. ^aar na ïietenfe tjem boorbe $ut ïeggen /

en toiïben ïjem eeten. *p fepbe ïjaar / batfe 't niet

fouben boen ; toant mbtenfe ban beefen &teïien
aten / foo foubenfe mifTcïjien ooft fteft toojben, 3£oe
toffïenfe niet I toatfe boen toiïben. 3£ocf) eenen
uptbeï|nt/ toaarin ift toa£ / qnam toe lopen ;

fcebaï be 3fèt)ben / batfe een ©per op ben ^ooben
fonben maften / en fheeb ben feïben be ftop af. 3©ant
betmit£ ï)p niaar een oog / en / toegené fijne fteft*

te / boo,?t$ een ïeeïijfte gebaante Ijab / foo beroof
faafttebit/ batöp 't toanfïaïlig ïjoofb toeg toierp

»»merkhj- g&eï^apren öe$ Higcljaam^ fengbe öp of ober't
ke faken ©per; meeö Oen 3£ooben tti (maften/ engafpeber

een beeï/ boïgen£ ïjave getoooute.

denLccfcr aten aïïejè op / beïjaïben be ftop en be 31>ar*

werden men / ban toeïftefe een affteer ïjabben / bermit£ £n
vomge-

faft getóeeft. Certoijï ift gintfcï) en tjer=

- • toaatt£ boo; be $£ut ging / hmh ben eenen een ®oet,/

ben anberen een Ijanb ; b'obetige be berbere fhtftften

$ie£ lligcïjaamjf. ^oe fepbe ift totïjaac/ bat beefen

Carios , bienfe nu bneben en aten ] mp aïttjb balfcïj=

njft (jab oeïoogeu / en gcfegt / bat ift eenige utoer

tnienben / tertoijï Ift bp be Portugceien toaé / Ijab

^.oob aefeïjooten ; baar fjp boeïj mu nopt onber
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ïjaar gefïen ïjab. <0p toeet tori/ becboïgbe fft/'t Geval

oatfjp eenige jacm bp u getoeefl $/ fontsec oopt^e

JlaaJ
fctanfc te tooien. #Baar toegen£ fijne ïeugenen

tegen^mp / i# mijnen «3ob toornig getoojben/ foo

bat ïjp niet aïïeen ften toierb / maar <ö5ob ook u ge*

Dagten gaf/ ban ïjem öooö te flaan / en t'eeten. ^00
faï ïjp ooh öanbeïen met aïïe boofe iBenfcïjen/ bie

mp feeb gebaan ïjebbeu / en nocïj boen fuïïcn.

(©bei* beefe mijne tooo^ben toietben beeïe bet Wil- weet hy wei

den berfdj^int / Derïjaïben in ben ï|eere bankte/ toijï «>t fijn

ïjp fig in afleg foo toeïbabig tegeng mp betoonbe.
VOOïdeel

(©nbettufTdjenbib in ben Leefer, toeï agttetoiïïen

nemen op 't geen in fcljnjbe. 5©ant in ïjeb beefe

moepte niet op mp genomen / om enneïp toat

nieutog in 't ligt te geben / maar aïïeen/ om öe

aBelbaben <2E>ob$ / aan mp betoeefen / pebet benenb

te manen.
3^e tijb quam nu aan / bat be Wilden ten <©o:* te doen

ïog toiïben trekken / toaat toe fp bjte maanben dienen,

ïang ftgberepb öabben. <3}k ïjab geburig ïjaop/

öatfemp/ ben optogt tegengïjarebpanbenboenbe/
fonben t'ïjupë geïaten ïjebben bp be ïl^tjben / m
bat in ban mibbeï fou binben onit'ontbïieben.

t£gt bagen boo? batfe ten ürtjg toiïben uptbaren/ Aankoomft
toag een Franfch ^cïjip ontrent 8 mijïen ban on£ van eem

©ïek aangekomen / in feekereï|aben/ banbePor-Fianibh

tugeezen genoemb Rio de Jenero , of in ber Wil-^ip

dg
C

den (Caaï Itcronne: aïtoaar beFran^oifen getooon jenero,

toaren Bmilien - hout in te ïaben. ^>p quamen *

ook ter pïaatg baar in gebangen geïjouben toierb

meteen 23oot ; en rupïbenbanbe Wilden peepee/
IBeirkatten / en ^apegaapen.

oBenen bet Franfche quam upt be 25oot aan 't welkeen

3Lanb. ï|p toag Jacob genoemb / en etbaren in Boocfgnd,

bet* Wilden ^pjaak. ^eefen ïjanbeïbe met ïjaar

;

en in bab ïjem / mp meebe in 't ^>crjip te toiïïen

nemen, 3£ocïj mijne ï^eeren fepben'et neen toe;

of begeerben feer beeïe Skaten boo? mp te ïjebben.

fP fepbe tot ïjaar : &y feïfê fouben mp na 't &cïjip
boeren ; en ban fouben mijne tyienbenïjaatï^a*
ren genoeg booimp geben.

P s ^p
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om met de- j§p neten ïjier op fjcire» / bat bit mijne regte toien^
/e wdden $m H $et ^avcii ; anbrrs» f fenbenfc ) fouben be geene/

ien

*
" atr toeïue in be 25oot ftju / u toeï een fëemöb geseePen

nadefeive Rebben / tot^ïfe ften bat gp gantfcïj naaïtt fïir. ïifiei;
weer ver- Upf bït)Ht / Öatfg II UÏCt^ agtCU. €»1 fttïtttlp / fp
trekt

' fpiairicuöetuaaröepb; Cbmböcï fepöe ïft: IBan*
neer m bp 't groote ^cïjip noem / fitïïenfe mp
&ieeberen genen. £)ier op gapenfe tot anttooojb

:

«Dat&cïtfpfou nocfj foo tjaafi niet Vues Paren; fn

ntoeftcn cerft ten t©o?ïog trcnUcn : maar atöfetoeer
quamen / toilöeufe ntp bertoaarté Poeren.

"

onfen ge- SMgnu be SSooteeuen nagt bp 'c »©o?p op 3Cn*
vangenen ftgr Ifjab geïeegen / berepbbe befeïne fïg ter toeg

wilden !
baart ^0C Öa9t *• <® goebertierne <iSob ! m*

fvvemd na bien bit g>cijin nu ooïi beiticht / fouber ma meebe
de noot, tenenien / foo faïffi onber beljanben beefér Wil-

va
cl

de
e ' d dcn 0111 'f ïel)m tonien

»
want '* $ een ©otn toaar

Franfche te op geen Pertroutoen $1 3Jn beefe bcbenning ïfep

sugg? ge- m tipt be $ut na 't a$ater ; maar be Wilden fuln£
jooten

j getoaar tooïbenbe / fneïben mp agter na. èaa-

wer'la f^be mp Pooi (jaar ïjcenen. &p joegen mn na/
Land moed en eenen ö(e nip grijpen toou / ftoeg in Pan mn af.
fwemmen. 't <0antfeïje '©oip toa$ mp op be ïjieïeu ; eêïjter

ontquam ih ïjaar / en fmom na be 'Boot toe ; maar
termijl tftbaac in vuott Klimmen / fricte-i be Fran-
$oifen mp Voeg ; meenenbe / tnbfenfe mn tegen£
bet Wilden toiï meenamen / öatfe ooft tegén£ paar
opflaan / en öare Ppanben toerben mogtem *#oe
ftoom ih feer bjoenig toeer na 't Hanb toe / feg=

genbe bp mp feïPen : $u bemerk ift / ben totlïe

<0obé te mn / bat ü? nocp ïanger in beefe eïïenbe

faï bnjPen. «tfpeirtwï / ijab tn mp beefe Plugt niet

onbeenomen / foo fou tft nabei'ftanb gemeenb ïjeb*

ben / bat ïjet mijne fcljuïb luaö getoeefl/ beefe ge=
ïeegenljepb niet toaac genomen te ïjebben.

wathy de &oe ik nu Voecc bp be Wilden toa^ geftomen /
wilden, uiatcnfefeer P^oiijït/ en fepben onbee malftanbet:

fiSfvïïw / ^ooniö ter - 3?ïiet mp / tegem*
wijs maak- Öaac toevgramb te fïjn / feggenbe : fBeenb gp / bat
te. ft* u toou ontloopen ? ^Jr ben aan be 25óot ge-

tocefi/ en ïjcb mijne Hanböïicbm gefegt/ batfe/

toan-
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toanneer gp upt ben förtjg fijt toeer genomen / beeïe

Wmw öertoaart^ fouben brengen / om u te geben.

^ïtbeïjaagtieïjaar feer toeï/ en fp toonben fignu
teb^eeben te fijn.

©iet- bagen fyet na tuagtenfe eenige Canocs np v
een in 't ^o|p daar m in toatf / om ten ^ïogvande
upt te ttennen. ^en#berfïen Konyam-Bebe quam Tuppm

niet be fijne oonbettoaart^. IBönen^eer fepde

:

Imbss

tooit mp tneede nemen. bctfogt / bat Ijp

nip t'öup^tooti ïaten ; enïjp fou'tbeeïïigt gebaan
ïjebuen / inbicn niet Konyam-Bebe gefegt fjab / bat

1)P inu mee fou boeien. 5p genet mp / feer onge*

toiïïig ïjict toe ; on batfe / mbien tu getoilïig mee
gegaan öad / niet mogten bennen/ bat ia / inber

bpanben %anb genomen ftmbe / geïegenïjepb fou

foenenomt'ontbïieben ; en betöaïben bie$ te nau*
toer opftgt op mp mogten nemen.

OBor toa£ mijne meening / indienfe mp t'f)up£ ten oorlog

geïaten öabben / na 't Franfche Jkïjip te ïopen. tegens haic

s©ocfj fp namen mp met ïjaar. 't <©etaï fjarer Ca- Nabwca

noes toa$ 38 , en in peberCnnoe bebonbenfuj on*
ttent 18 peifoonen. dommige öabden met öaac
Stfgoben raab geïjouben ; ook gebjoomb/ en ge-

prophetecrt ban ben uptgang beefe£ jfltdjg^ ; ber*

ïjaïben fp feer toeï geinoeD toaten.

ï|aar boomeemen toa£/ na be ïanbfïreeft ban deTuppitt
Brikioka te baren / baarfe mp gebangen ïjadden ge* ikinsr
nomen ; fïg ontrent 't Meh in een 25ofcï) beroof
gen te fjouden / en gebauMp meebe te boeren be

geene / toeïne in ïjare ïjanben fouben baïïen. ^en
lilnttogttot beefen ^rijggefcïjiebbe Anno 15-5-4; on*

ttent ben 14 bagban Auguftus , ter toeïner tijb een

(lag ban ©ifTc|jen / op be Portugeezen genoemd
Doynget, ban be Spaan fche Licflcs, ban be Wilden denGevan-
Bratti , upt be ^ee in 't foet 3Bater noomd / om baar genen mee-

te teeïen, 3£eefe jaartijd noemen be gewade ^"e

d
e
;

Wildcn Pirakaen ; en ban trennen bepde be par-

thyen gemeenlik op ten <©0£Ïog ; tortffe op öate

tëep£ beefe ©iffcjfjen genoeg nonnen bangen/ om
Iban te ïeben. <&$ b'upttogt barenfe feer ïang*

faam / maar in't toeetom neerenfoo geftoinb afêfe

non*



€o Schee ps-tog ten van
nonnen. f[B fïonb nu geöurfgfn ïjoop / dat b'an*
öere Wilden , toclRe bet Portugeezcn tyienben fijn /

ftg oor op Heng fouben begecben ïjebben / om in 't

Haub ber Tuppin Imbss te uaïïen / geïtjR be Portu-
geczen m't groote ièctjip mp gefegt ïjadben/ batfe

taoomemeutf toaren te boen,
Bratti, een iBtjne Wilden toaagben mp gebnrfg / toat mp
fooxt van öO0t ; en offe op beefen Cogt oor <ï5eüaugene fou=
va enen.

öen ]|jcftomm > ^m j)aac njet t0 t,moomen / foo

fepbe in ja : baat bp boenbe/ bat bc bpanben on£
foutim bejegenen, ^ien nagt bïeeben top ïeggen
aan feeftete $ïaat£ eené Hanb£ / genoemb Uwat-
tibi , baat top beeï taan be &iffcf)en Bratti taingen ;

toeïfte foo gtóot fijn aïs een fjoebe Snoeft. v©?en

Hy veor- nagt toaapben 't getoeïbig ïjatb. j§>P fpzafeen nu
fegtbyge- feet beeï mét mp / en bjaagben / toatbieii ^tonu
vai t geen

£jj>tceftesiöe > 5Jr anttoo.Q?be / bat bieu 3©inb toaan*
gebeuld.

öe 0^tt ^ öooöc m^enfcïjen. <£enen anberen
jfjoop beefet Wilden toa£ oor te 3©aterupt gebaten
op besluier Paraibe. iBifTcïjien/ fepbenfe / ïjeb*

ben beefe afreeb£ bet bpanben Hanb aangebaïïen /

en een beeï bet feïtae fijn gefnettbeïb. ^abecfjanb
PetfïonbiR/ batnetfoo gcbeutbtoa£.

s seba- top nu gekomen toaten tot op een bagrep$
ft'iaan. na bp be §£ïaat£ / baatfe ïjaten aanffag toiïben

uptboeten / "ïeegetben fp fig in 't 25ofc3fj ban een

Cpïanb / 'ttoeÏR Pan bePortugeeïen S. Sebaftiaan

toetb geïjeeten ; maat taan be Wilden gefegt Meyen-
Agtgeving bipe. Höet 't aannomen ban ben abónb ging beu
oP Dtoo- (©petflen Konyam-Bebe booj 't Eeeget in 't 25ofcïj /men

;

feggenbe : J>n toaren nu bigt bp beu bpanben 3Lanb
genomen/ betöaïben fou eïRtoeïontïjouben 'tgeen

Öpbiennagtmogtbioomen; entoeflen/ batfe toat

geïufefefgg baoomben.
waar o P de <©oe ïjn fijn <©efp:eR bertigt ïjab banfïebenfemet
wilden fcer

|jaaï > $fg0ben tot in be nagt. ^aar na begabenfe (Tg
geiet b,H

,

tof papm mjjncn$eec fïg neetïepbbe/fepbe ïjp/

bat in bat aoeo£ fou bjoómen. 3fl& fepbe / bat in op
bc Zoomen geeii agt nam / toijïfe baïfclj toaren.

25.2engöan,ebenV0ÊÏ / gingïjp boojt/ bputoen <0ob

te toeege / bat ton bpanben mogen bangen.
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<&oeben bag aanban / guamen b'^berfien opendaamys

jen / en aten ban een^ctjooteïboïöefoobene©(fcïj.^0^c-

©nbettarjlbetteïbenfe maïnanbet Ijate Zoomen ; ^4*
eoeïnefe f!g ïieten boel gebaïïen. Cenige öanfïten

tnet ïjaat' tïfgoben / en toaren boomemen£ / bien

dag op 't bigt &p geïeegene 3tanb ïjatet bpanben

aan te baten / &p een $Iaat£ / genoemb Boybaffii

Kange; baatfe boiïben bettoagten b'aannoomfl

ban be nagt.

3£oe top af boeten ban Meyenbipe , baar tap staden

'£nagt3 geïeegerböabben / bjaagben mp be Wü-v°°fcf
den nocïj eenmaal/ toat mpbagt bat ïjaat geoeu* Z;ea f;o
ten fonbe > %k antlnoojbbe foo ïo£ baar (jeenen : gebeurde.

25p Boybaiïu ( Boywaflu ) Kange fllïlen be bpan*
ben on£ tegemoet nomen ; bocïj fïjt maar goeb$

moeb£. ifttjn boomemen toa# / ter genoembec

Paat£ öaat t'ontbïieben. 3£eefe bia£ feg mijlen

ïueg£ ban bie / baatfe mp gebangen benomen
,

tjabben.

Cettoljï ïop bug boo?t boeren/ fagen b3peenige?
k
eTuPPm

Canoes ban agtet een €pïanb bn$ te gemoet fto* mende
0"

men. ^oeriepenfe: 3&aat nomen onfe bpanben Tuppin

be Tuppin lkins aan. &\) toilöen met ïjare Canoes on-

fïg agtet een mot$ betbetgen / op bat b'anbere on* •

e

booifien^é in ïjare fjanben ballen mogtcn ; ecljtet aocWi
toietbenfe on£ getoaat / en fheïben fig op be blugt minde* ia

na öup£. 3©p roepben naar op 't gefbJinbfïe na /
setal-

biet gantfcïje npren ïang / en quamen epnbïp bp
ïjaar. ^p loaten btjf Canoes in getal / bol geflopt

ban Wilden , alt'fainenban Brikioka. ftenbbe

ïjaar alle boel. ^fln eene bet Canoes baaten fe$

Mammeiucken
, gefamentlrjn geboopt ; nebeng

nocf) ttoee25?oebef^/ DiegodePraga, en Domin-
go de Praga.

^eefe bepbe beeben groote tegenlneet / b'eene Dapper-

met een Bok ; b'anbete met een Jpïité-uóog ; en hey<fvan

tlieïben 't in ïjate Canoe ttoce bolle npren npt te=
twee

,

gen£ onfe meer ban bettig Canoes. |Baat boe (ja* en°uy tgane
re $ij\m betfcïjooten bjaten / bielen be Tuppin van t
Imbasopïjaar aan? karnen fyaar gebangen ; en Gevegt.

eenige anbere brierbentetfïonbböobgejïagen.^ee*

tiett
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nen ban bepbe be $$mbet$ toaé getoonb ; boet)
ttoee betfe$ Mammeiucken bebonbenfigftoaaiinn
genuetft ; ennoeï) eeinge bet Wilden Tuppin lkins,
Xuaat onbet een Bjouto toa£.

Hoedanig 't Wté ttoee gtoote mijlen toeg£ ban 't 3Lanb af
deTuppiu in Zee/ baatfegebangen genomen toietben. <©eimbxhau- Tuppin jmbas fnelöm ^ f00 a^ff ftonöen
onder toeeena't Blanb / om fïgte ïeegerenbaat top ben
wegen op boorigen nagt toaren getoeefï. 3£oe top nu bp 't

h,?v

e

s va

a

art
^anö MeYenbiPe toaren genomen/ begon be&on

7
' aïteeb£ onbet te gaan. gebet lepbbe fijnen <tëebau*
genen in fijne ï$ut. 3Nicï>be geene / bie ftoaat*

getoonb toateu floegenfe terfïonb boob / en
fneebenfe na tjate getoooute in tfiiKnen / bjabenbe
bet feïbet bleefcij.

Gehangene <Bnbtt be geene / Vxjcïfte blen nagt gebjaben tuier*

welkefe, ben / toatetl ttoee Mammeiucken , bie Chriftenen
feerge- luaten getoojben. ^en eenen toa£ eené Portu-

Snde £eezen ^oon / g^'Oemb Georg Ferrcro. " fijnen
©aber Ijab t)em getoonnen bp een Wilde lE>*otito.

<©en anberen toieib Hieronymus geïjeeten. Cenen
bet Wilden ttptbe $ut/ toaat in ik toa£/bie ten
tfèaain ban Parwaa boerbe / fjab Ijtm gebangm
bekomen / en jfju bn'eb Hieronymus uocï) bien feiten

nagt ; ontrent een fcïjjeebe toeg£ ban be pïaaté baat
ik lag. ^eefen ongeïunKigen toa£ een r&toeb-

bettoatlt ban Diego de Praga.
indeefen ^oc|j ö |en j^eu abonb / aï£ be WiVcü ffg

bekomen geïegerb öabbeu / ging in inbe #ut bcr gemrii*
jiadden. bepbe 2&oebeté / om met öaatte fpjeenen >' umnt

fp toaten te Brikioka mijne goebe bnenoen ge-

toeefï. <ê>p b:aagben mp / offe ook gegecten fó\&
ben toojbeu : §1* fepbe tjaat / batte ftg morfren

freïïen in ben toilïe ï)aar$ föemclfdjni ©nöfté en
in be rjauben fïjn£ ^>oon£ fefu Chriüi, oen getón»

-

cigben beo? onfe ^onben / in toien? ,0aam'top ge

-

öcopt toaten. <3jn ben feïbeu geloof Ir ooh ; en hp
ïjeeft mp tot bi$ lang betoaatb. &oebanig \yo

nuboojt^ met on^faï geïïeben te rjaubcïcu / ftoub

aan fijnen U)i!!e / en baat mcebe motflen top re

b?eeben ftm.
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©oo?té taaagoen inp üepbe beefe 25?oeberg / &oe* wat voor

banig f*et fïonb met Ijaren $eef Hicronymus ? Sik cX-
anttooojböe : l$p ïag öp 't 3Dper te öjaben ; en neil .

ïjab atreeb^ een jluft ban Gcorge Fcrrero firn ceten.

<©oe oegonbenfe te toemtn ; boctj in bertioojïebe

ftaar/ feggenöe : &p bjifïen loei / bat in nu tot

in b'agtfïe maanb onoec beefe Wilden \ua£ geïueeftV

en ecïjter öaö <0oö mn betoaatb- &m ^lïmagüg=
Öepb ftonfjaat eben 't feltbe boen/ inbienfe op ftem
üerrroutoben. 5& boegöebaauop: Smmet£ oe*

ïjoo^be mp / bie tipt een b^eemö Btanö / en beefen

bjeefTperi ïjanbeï niet g&tooon oen / bit meer tet

ïjertentegaan/ banu/ bie in bit <©etoefi genoten

ffjr. ^oc5 ïjier tegen£ tyagtenfe in : fijt in utoe

uptgefïane eïïenöe foo betfjarö / bat gp öefeïbe niet

meet agt.

(Cettoöïift m beefe <0efp?anen met ïjaar taa£/Gefpek
geoooben öe Wilden mp / ban fjaat teeg te gaan na va" onfett

uujneï|ut ; bmgenbe nocï) / toat ik foo ïang met fj^f
%aat te platen èab * 't 23>eb?oefbe mp / fjaac te defdre.

moeten berïaten. 3Doo* 1 ïaatfh: bermaanbe lift

ïjaat / fig in ben teüle <@oo£ te b?eeoen te ffeïïen.

ï§p öabben genoeg erbaten / toat boo? eïïenben top
in beefe 3BeereIb moeten tiptfiaan. Wp toaten öe
latuur boeïjeenenbooü fcljiüöig. 3^ie£ te geru*

fïer moefienfeflecben / fcuijl ik ook op fjaai:

daarop ging in upt ïjare Hut boe? 't gantfclfje omwciker

%eeget/ en &^fag be' <©ebangene. %\% toanbeïöe ™}.£y

gantfeïj aïïeen / en niemand ffoeg agt op mp. I|aö } '

berfjalben batmaaï toeï fconnen ontïoopen / taant
't Cpïanb Maycnhipebja^ maat tïjien mijien ban
Bnkioka

; boctj in óegeeebe niet/ om bes acbangene
<f

aa
£
h?

Chriftenen Yxiiï / ban toelfce nocf> bier in 't ïeben toa* d
ren / benhenbe öp mp feïben : ^nbien ia öaat Ld om ie

ontbïieoe / foo fuüerife toornig taetben / en fjaat tonnea

terfïonbbooöfïaan: ^nDfentö bïijbe/ foo faï <©0ö
OIltvhcdcn'

beelïrgt eenmibbeï geben/ t'onfer aïïrc beïjoubiug.

fieïbe ban bebïugttec süben / ora mijne meebe
<0ebangene te berttoofïm. ^e Wilden loaren mp
nu féct toe geneegen / bJijï ik ïjaar bcojfegt öaö/
fcat öare bpanben on^ fouben Bejegenen ; en fp <i5e*

'ban*



met den
Opperften
Koning
Konyam-
Bebe.
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bangenebefcomen. €n toijï bit foo qektytb toa£ /

feubenfe / batiK een beefet Propheet rjpa£ aïS ïjace

Maraka..

sün Kefprck BSnberen baag£ onamen top niet tot*' ban ïjaac

%anbfcïjap / bn een geoot Gebergte / genoemfc

Occarafu . ï|iec legerben fp ftg / om bien nagt baat

te bïijben. *p begaf mp na be i£ut ban ben

berfïen ftoning Konyam-Bebe , en b?aagbe fjem/

tuatïjp met be Mammelucken in ben fin ïjab > i#p

antbjoojbbe : £>P fonben gegeeten lueibcn ; en

betboobmp/ metfraatte fpjeeften; toantljP h)a?

feer toornig op ïjaar ; feggenbe : &p fonben t'tjnp3

gebïeeben öebben / en met fijne bpanben niet fijn op=

Setrofc&en. «ptooetbe ïjem te gemoet : ï$p fou ïjaac

ïatenïeben/ en aan tjare bnenben berfcopen; bocïj

hpbjou / batfe gegeeten fonben toojben.

^eefen Konyam-Bebe ijab een groote &otf boï

JIBenfcijen-bïeefcfjboo^ fig ftaan ; at ban een 23een;

hielb het mp boo: ben monbe / en bjaagöe / of iïi

meebe toon eeten ? SJk anttxioo?böe / bat naub>

nïïté't een' onbetnnftig^iet 'tanberat ; tjoefou

banb'eene IBenfcfj ben anbeven metmonben tan>

ben berfltnben * ï^p beet bappet baar in ; en liet

hooren : jauwarifie ; foo beel afê : IK ben een

Cpget-öier / 't fmaaftt mp VueL <©aav op ging in

^mmmm abonogeboobïjp / bat eïft fijne <0e»

bangene fon bzengen op feeftere Pjaatö boo: t

k?w2S* md) / bp 't ^atet. 3Mt gefrtjiebbe. fot bec*

famelbenfefig / maanteneen tonbe Kling / en ftei

ben be<6ebangenein 't mibben ; toeïKe gefament-

Ujr moefïen banffen/ ftngen / en rammeien met

haar Ififgoben Tammaraka. .... ..

ml be «Bebangene öaat gefang geepnbjgö

haiöen / begonöenfe b'een na b'anbeue te fpjeehen /

met hoogmoedige/ ftg betoemenbe bjoo?ben ; feg-

aenbe : Ta, wy ttokkea uyt ,
gelijk dappere Lieden

gewoon fijn; omu, onfevyanden, gevangen te krij-

gen , ent'eeten. 't Is waar, gy lieden hebt nu dover-

Die hem
Mentenen
vleefch

aanbood
t'eeteji.

De gevan
gene Wil

danfifen en
fingen.

Der felvei

hooge be hand gekrecgen, en ons gevangen bekomen ;
doch

xoemingen. wy vragend niets met allen na. Onvcrtfaagde Man»
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«en ftervcn niet in haar , maar in harer vyandcn Land.

ünfe Natie is noch fterk genoeg, om my aan u lie-

den te wreeken. Sla / lieten o'anöeje friet op &od-

ren/ b'utoe ïjeöïien aïteeb£ toeeïe öeeonfebetbelgb/

toaaï obet ton nu aan u tojaan toüïen nemen;

ma 't epnbigen beefet rebenen boetbe pebet bet Dewiiden

Wilden fijnen éebangenen toeec m fijn Logement, komen met

3£en betben bagtjiet na quanten toptoeet in &aar^L„e"
( öecTuppin Imbss) Hanö; enïjate ban fraat öe= weer in

nomene bpanöen toieïbenbaneïftm fijne ^ut ge^aiLasd.

bmQL ®ie tn 't <©o?p Uwattibi , toaat in in

toaé/ ïjabben agt bet l uppinlkins ïebenbig geban*
gen benomen/ en b?ie Mammelucken , toelneChri-

ftenen toaten; nanientujn/ Diegoen fijnen 2Sjoe*

bet Domingo de Praga ; tteben^ Antonius , O0& een
Chriden

; boo? nujrig l^eeten <£>Q0it gebangen ge*

nonten, ^an noc& tüuee Chriften Mammelucken
&?agtenfet1nip£/aïteebé geoiaben ftjnbe/ ombe*
fcïbe baat t'eetem <0p beefe upt-en te rugge-tep£
ïtabben top.elf bagen boo? gebjagt*

3^oe top bné toeet t'ïjups? gekomen toaten / bet= Jan suden

fogtinaanbe Wilden* öatfemp/ boïgen^ïjareoe- vcrf
?^

t »

ïofte/ aan 't ^cijip bet Francoifen fottben boeten ; mS'
taant ifc toa^nuntetöaat in ben <&o^ïog getoeefï; gebate
en ïjab fraac öate bpanben ïjeïpen bangen ; ban wcrden-

toeïftefe nu toeï fjabben geljooïb / bat in geenen Por-
tugeezfch toa$* J^p anttooo;tbben mp fuïa^ te

fulïen boen ; boe!) toüben eetfê toat tufïen / en 't

geö?abenebïeefcft bet öepbe Chriftencn eeten,

j|n een anbece $ut / tegen^ obet be geene toaat 't GeWade*

inintoa^/ ontöieïb fïg een fsonntg / genoemöTa-"eVJcefèh

tamhi ^eefenïjab eeuen geb*aöenen / te toeeten / ciuS
Georg Ferrero

, <^>00n een$ Portugeezfchen Capi- g«gë«en.
tains; en net ben <©?anft geteeb manen boïgenué ï)a^

tegetooonte. ©eeïe berfamclben fig bp ïjem ; b?ou*
ften / fongen / en uetoonben gtoote bujbfcöap.

'£32>aag£na beefe ^upperp 3ooben fp 't Bïeefeö !
a
l-

toeet op/ en aten 't. ^eé anbeten ftonmg£ ( of«„ S$ï
ïgoofbmangj. bïeefcï) tjingnocï) in een ftojf in be lang in den

i§ut / intoerae tft geiogeert toa^/ obec 't ©pet' in
rook hi^-

öetuooR toeïbjie toeenen lang; foo bat ïjetfoo bo?f
e

a
";

0^
Jaa Stade», Ë toa^
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toaé getoojben aï£ $out. ^'oo:faaft / bat öet öu£
ïang ober 't ©pet/ en ongegeeten bleef/ toaë bee*

fe : 3£en Wilden , die' ei* <£pgenaat ober U>a£ / toa£

na een anbeie $ïaat£ gettoftften / om 3©oiteïeu

te^aïen tot 't toptien ban ben 3^anft / baatmen
Hieronymi ©ïeefclj mee foti bebnïiften. fijnen

'tFianfchc ,$aam maé Parwaa. i$ier boo? nu berïiep ben
schip ver-

ttj0

;

en fp toüben mp niet na 't Franfchc J>cïjip
trekt, tot

tj0fwn / ^,00 j ^at|-e ' t Fee ft 0\3ec Hieronymus ge*

Soefheyd tjouben'; en fijn nïeefcïj gegeeten ïjadöen. <8nber*

onfès Ge- tufleïjen toa£ 't ^cljip ber Frar^oifen ïoeg-gcbaren/
vangenen.

,

>

t ll3eÏK geïccgenljab ontrent agt mijlen toeg£ Dan

be $ïaat£ baat in mp bebonb. 3£oe ift beefe tij*

bingljooJbe/ Urferb in feer bebjoefb ; bocftbe Wil-

den fepben/ batfe gemeenlijk pebet jaar bettoaart£

quamen. ï^tec meebe moefï tit mp te b?eeben tjou*

hv had Sfcöab een ftruu£ gemaafttban een &taafc / en

voor fijn op geregtbooi be but / m toeïfte ift toa£. 25p 't

Hut een
feïbe j,eéb ift biftmaal mijn geueb tot ben i$eere ; en

K
er

U
e?t

0pT
Öa& be Wilden bebooïen / 't feïbe niet upt te treft*

\ weik een ften •, anber£ mogtïjaarbaai* ober een ougeïuft be*

vïouw jegenen ; boeit) fp beragteben mijne booojben.

» j <®p reeftere tijd toa£ ift met baar ter ©ifcbbangfï
uyt d aarde - ^uöertu|Tcfjm ïjab een ©?outn beu Wil-

den 't fttun£ untgeruftt / en baten |Ban gegeben /

om feeftere foo2t ban een Paternofkr , toeïnefe ma*
ften ban ^ee-fleftften-bup£jen£/ baar aan te bJ?t>

ben/ ujijrt^outrcMibuja^
3Ne ift bit bernam / bcrbioot bet mp feer. Straft?

X^otde , baar op begon ïjet tferft teregenen/ eenige basen
opvojga

maïftanöcc> ^e Wilden quamen in nanne

$ut / begeerenbebatift met münen *5oö foufp?ee-

ften / op batbenaegen mogtop tjouben ; a«öer£

fou teniet gaan 't geenfe geplant babben ; en noctj

pïanten moeflen ; toijï 't nu be tijb lua£. 31» fep*

be ; 't toa3 ïjarefctjuïö. &p babben mijnen «5ob

bertoomb öoo* 't uuttreftften ban 't l|out ; mant

bp't feïbe pleeg ift niet mijnen <öob fpjaaft te you*

beu

en waan der 3Detmit£fe nu meenöen / Öat bit öWaa» beg

Stegen^
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&egen£ toa£ / foo ïjieïp xwijwf lieren £0011 mp waden,
toeec een ftrup^ optegten. 't 3Baö: ontrent/ na
fce&on tereheneu / een»p|na:öe ihidöag. Jloo
Öaafê 't Strupg toeer Ijetficlö toa$ / tolerö Ijet

tcijoon $©eêr ; baar 't 'g boo.mitötiagg uodj feec

cnfmpnug toaé getoeefi &p bertoonberöen fis aï*
te

; en meenden / Dat <0ob deed alle£ toat tft toon.
3& toa$ met eenen het boomaamfïe onder be st»<fen met

wuden
, den boo&cenen meer genoemden Parwaa

,

twee™ö
f

öie ben Chrifteu Hieronymus geladen ïjab/tetmefc d£,
n
?«

bangfï gegaan / neben$ noclf) eenen anderen öer vifcfcvangft

J uppin Imbas. Cegmé ben abonb ontfïonb een w
ftoaren .togen / met donder, ^iettierre ban ienoa
0110 bïeï een ftoaat 3Dater neer / en fïonb 01$ weer.

Ijaaft bp te nomen. 3£oe baben mp be ttoee Wil-
den

, dat in boel* met mijnen <©ob toon fpjeelten /
op bat booj ben fêcgen onfe ©ifcïjbangfï nfet ber*
ijinbeib mogt tooien; baant in tolfï immetó tel /
öat'er üi be^nt uiet$ feeten toa£.
^eefetoooiben betooogenmp/ ben $eere onfen

sy b8see-

<0ob bangamfeïjer netten te toten/ bat öP-Ö<aS«fi£«
y

nu fijn Sdlmagtigtjepo toou öoenölfjften/ bermitd God fbu

öe Wilden fiu\èban mp öeaeeröen ; op batfe / ftp=
fPIcken -

öem/ ften mogen / öatgu/ Ijfeere/ bnmp/ enbe
toare <0obfïjt. 'i&atnjoh'jfrê ïjab in bit gebeb boï^
epnbigö / of be ÏDinb auam aan b^iipfTcïjen / t'fa*
men met ben ftegen. Ontrent fe£ fcö*eeben ban En wat %
on£ regende Ijetgetoelbtg ; maar baar top ftöitöen d<tato

i?

nieté met aïïen. Xöaar op i'arwaa Het ifjooren

:

'S
li

/!5
iï!/ öat mctutoen<0od öeot gefpiooKen,

<®qï\ tongen top eeuige pmiyen.
3B>se ton nu toeer in be |)ut toaren genomen /

toegeira-

fepben bepdebeefe Wilden tot O'andete; bat ïk fjaa scriiiC£ft-

gefpjooaen met mijnen <6od ; enberteïoen §a%!
toat ftg baar op ïjab toe gedmgen ; toaac ober S"an*
bete figfeer bectoonbe.ben.^ nu Parwaaal'tgereebferjapbpeenïjab/beeb
ÖP ben 3^anft berepben / om Hieronymi Bkefch Bcii

te bebituReu. iCettoijï bit gefchiebbe / ïnaatenfe T '

ande-
ren gebra-

be ttoèe ëëb?oebeï^bp mpTm
y
ban no^enVn/ Si"'

01e booj miM Zeereu ^oon gebaugeu toa^gfiio-
Ei men /
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men / genoemb Antonius. 3Pm£ toaten nu biet

Chriftenen ïjicc bp maÏRanbeW

in de tc-s 3tDp moefïen tact ïjaau buitten ; boclj eerft beeben

genwoor- top on£ gebeb tot 4E»ob / bat ijp onfe hielen tooit
digheyd gehabia fijn / aï£ onfe uwe fou Romen / om oor

k chiS eestten te toojben. 3£>e Wilden vaatten met on?7

ncn. en toaten toooïijR ; bocï) beefe aanfcljoutoing be*

bjoefbeon^ niettoepnig.

stadenwwd boïgenbe morgen bjocg foobenfe 't ©ïeefcïj
afgefchcy-

ft,eec op / en aten 't. dabben 't ook in feet toep*

nig tijbtf berfïonben. ^ien feïben bag boerbenfemp
fteenenV om mp te feïjennen aan eenen anbereu.

W$ iR nu ban bepbe be 25?oebet£ mijn affcijepb

nam / berfogtenfe mp / <*5ob boo? ïjaatte toillen

van dc drie bibben. gafïjaat berigt/ inbienfe mibbel rou=
andere

öen ty,föen ƒ om fontbïieben / toaartoaait^ ïjeenen

clhSn. fp m in 't «Bebetgtefouben öegeben / om ban be

Wilden niet na gefuoojb te mogen toetben ; toant

't gebagte <£5ebetgte toas? mp feet toeï benenb. <&p

Öebben mijnen taab geboïgb; toant log getyoofteu

fïjnbe / namenfe be blust / geïp mp nabetöanb

gefegt toierb. <©ffe geïjeeï ontnomen fijn / of toeer

J gebangen toierben / $mp uocï) onuetoutf.

vIZVta M>» boeiben mu ban ïjeenen na be plaatg/ ge*

oni Jereerd noemb Tacquara Sutibi , baarfe mp aan eenen ber*

*e wordej! eeten toilbeu. ^oe top nu al een goeb ftun toegs

ban 't Blanb genomen toaien / «een in om na be

$ut / toeïRe in nu tjab moeten betlaten ; en een

ftoarte 3Mr ïjing obet befeïbe. ^$R toonbe fjaat

bie / enfepbe: |Bijnen<0ob toa£ tooinig ober bat

<©om/ ombatfe Chriften-vieefchïjabbengegeeten.

a™ den «ÊpnbnjR ïebetbcnfe mp ober aan eenen tering /

Kon.ïg geïjeeten Abbati Boflange ; boet) fepben tot tjem

:

Abbati fou mn niet quaabS toeboegen / of laten aan*
Boflinge.

ö^n ,

tognt möncn^ toa3 \mfcï)URlijR ontrent

beoeene/ bie urn beïeebigben / geïijufe genoeg bet*

nomen ïjabben' terwijl iR bp ïjaat toaé getoeeft

wat fiS hier <0or beeb iR fclfj* «n bermaning aan ïjtxxx / met
' ontrem bpboeging / bat mijne 2&oeber£ en ©uenben Ijaaft

wedioeg, mp rouocn &0men / met een ^c&ip bol ïlDaren.

4 f«w WP fabelen / foo toon m öem en be
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fïjne beeï ban be gebagte 3fêaten geben ; baant maakte,
<r toifr feefterlijR / bat mijnen 4Efob 't ^ècfjip mijnec
25?oebeté ïjaafï fou boen aanïanbben. 3£it öe*
Öaagbe fytm I en be fijne feerbjel ^e honing
noembe mp j>oon ; en in ging met fijn' epgene
ièoonen tet fpgt.

<©eefe Wilden fepben mp / bat 't bootige Fran-»t Voorhce-
fche ^cljip / genoemb Maria Belletc ban Diep- «en gemci-

pe , baat in geeme in getoeefï toare / bjeg gesepïb ^
e

,

Franfch

*oa£ / fijne boïïe ïaöing öeRomen öeböenbe ban
p

Brazilien-hout
, peepet / Cottoen, IBeitRatten / op de te

^apegaapen / de. ©oo?t£ / bat beefe Francoifen rug-reys

Ui bel^aben RiodeJenneroeenPortugeezibh M>cÜp H
Crgaan

*
e
£

genomen/ eneenenbet Portugeezen gegeeben öab* dTwch
ben aan eenen Zonnig bet Wilden

, geïjeeten Itaman,
Wo, bieöemgegeerenïjab. (Dor bia£ ben Franfch-
man , bie / boe iR gebangen genomen toa£ / be
Wilden ïjab öebooïen mp boob te fïaan en t'eeten /
in 't gebagte ^>cï)ip gegaan / om na ï|up£ te baten.
mt toa£ 't ^cïjip / 't ïueÏR / boe ir be Wilden die de

ontïiep / gelijk boojijeenen bertjaaib i$ / en fjp be waden be

25oot nuam/ mp niet oegeetbe in te nemen. <H*ben
v
,

al> stadeu

't felbe<§>eï)iptë op be meetom-tep£ te gtonbe ge*
1 e€t*Q'

gaan ; toant / boe ife nabetijanb in Frankrijk quam/
ïjeeftmen nopt nonnen betnemen / toaac 't geoïe*
ben bja£,

^oe ifc onttent i4 bagen in 't iMen Tacquara Een^
Sutibi bp ben honing Abbati Boflange biag gebjeefi/ Franfch

gebeutben't op feeRetenbag/ bat eenige "Wilden op ^p,
mpquamen/ feggenbe/ batfefjabben ^ootenfeftie*

koomdm'

ten ; 't baeïR t'iteronne moefi fijn / een Öaben /
ban be Portugeezen geïjeeten Rio yennero. $et=
mit£ iR nn mp imftchmn fton / bat'et een ^cnin
bja^aangeiaitb/ foo fepbein totïjaat ; öatfe tnn
bettoaart£ fouben fyengen / baant 't mogten beef
ïigt mijne 25?oebet£ fijn. £p anttooo?bben / bat*
fe 't boen fotiben j bocö ïjieïben mn echtec noch
eenige bagen op.

_ (0nbetmfrcjien öoo^ben be baar aangenomen* De CapiFranc01 fen ,^batlR Onbetbe Wilden Vöa3 ; bethal. taL op
P
ï

ben fonbbc Capitain ttotebet fijne/ nebeirê eenige fdve

E 3
"
ftonm=
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, ,„ -ïtonlnoen ber Wilden, toeïfce bet Franfchen tyien*

en quanten m een $mt / toteng ftonma (

fïen of 3ftanfienlijKnen ) toievi) genoemd Sowara-

fu ; bigt bP de mit I in VoeUie ia mp beoonb. w
Wilden Inatjten nip de tijding / bat'er ttoee upt t

Acttiptoaten genomen.

tyoïtja toiecö ttt ïtfet ober ; g£g tot tjaar /

om den ge- m bertoelacombe fcaaun Der Wilden ^piaaït. £>P/
vangenen

f00 cnentüt|T fienoe / tjadden meedeïijben met

ÏuËS? mp/ en beelden mP pet* taan ljare Meeberen mee*

ren > en keen tot antluoo?d / om mnnent Unï.

©aattoaS/ fepöenfe/ bePooïen /
mpmetrjaat

urt&cölp te brengen; toaartoefp alle aanffagen

fouben in't toeca fteïlcn.

4
.

' ^oeneröeugoeflsmïjn^ttober Je bannhet-

?cefc*f£& ttö&epb<5od# / en in fepde rot eenen deefer bepbe/
dcd

oenoemb PeSt , Men öet Wilden £p?aaft benend

toaé. &P fou uoojtoenden / mijnen goeder te

mi en dat r)p mp eenige Wen nolmxm b?agt

;

tooump dettjaften metijaat na't *>ctjip toeten /

d en •'^^tatt/ bat ia onbet tjaar toon

«SS
een

umnfoTium m andere Baren te üerfame*

voo^en-
/ yc tijd toe dat 't &cïjip in 't ttrtgentojaar

dias '

fouW toornen. ©u# fcafltcnfe mp.naif 5e;

radde AcWp / en mijnen |&eete gingfeïfê meede.

ïl de oaeatnfïfnDe ïjaüöen meededogen met mp/

bier of unf in 't &c&lp toaten netoeed / tyaagde

m Wilden ftontna Abbati Boffange ,
aan Men

Tmmnmm\m/! mp / toaatde *«to*«o£
&at ttt defclue mn fou laten gePen / op bat top toeet

2ïr otelupTJal / Umn |eet op te houden tot bat

feifsmede tone laWnö fou tjebben.^it beeb tjp/

*aaude ' omb?mdmutóttnertoWn/ eninongemaft

Kaften/ tornmeetfe fouben fïen / bat ïjpmp in't

%% P touftouten; of mUMtfen centge oetmbe p
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aanregten ; betmit£ men öeefe Natie gantfefjlijR
niet bettroutoen mag. <0nöettufTcöen toou mijnen
$eetmpna X^iwé neemen ; öocïjiR gaf ïjem goe*
öetooo?öen; fcggenöe/ öat fjp öoeïj foo niet fou
ïjaafïen; toant ïjp toifï ïvtl / al£ goeöe tyienöen /dkrcmgt
öieö'eenö'anöetin lang niet geften öaööen / t'fa^wierd.

men quamen/ öatfe foo fcïjteïiju niet fcïjepöen non*
nen. fflgfe met 't ^eïjip toiïöen toeg baren / fou*
öen top toeet na onfe $itt neeten. 5©u£ feieïö iït

Öem aï op.

3£oe nu 't M>cfyp epnöujR fijne B?agt binnen^ Andere
boo?ö£ ïjaö/ quamen aï öe Francoifen op't felbe

liftisheyd »

bp een 5 en ik fïonö bp ïjaar ; öefgèlp^ oor be fto=
nfng mijnenteer/ en öe Wilden

s toeï&ebp ïjem
ïuaten. ^e Öapftaki beeö ïymt öoo* fijnen Coïn
aanfeggen : 't 23e&aagöe Ijem boben maten tueï /
öatfe mp niet geöooö ïjaööen / na öatfe mp onöer.
öare bpanöen gebangen fjaööen benomen, $fp« nip m 't <§>cïjip boen Romen / om öaac ( öe
Wilden) petste beteeren/ boo? öatfe mp foo toet
betoaatö fyaööen. ^p Ujou mp eenige lëaren ge=
ben / om onöet ïjaat te bïijben / bemiit£ in bp ïjaac
beRenö fcoa£ / om Reenet / neben$ anöere öingen
te berfameïen / tegen£ öat ïjp toeet quam.

<€e booten toa£ befïooten / öat agt of tïjien bet om hei«
^>cï>eep£ïieöen/ öfe mp eenigfm^ geïp toaren/ fig f

ie
5f

JlmP
bp eenfouöen boegen, mt gefcïpeööe / en öoe ïie*Ö£ tc

tenfeïjooren: ^ptaaten mijne 23£oeöer$/ entoiï*
ben mp met ïjaar na ÏJfupg boeten ; betmit$ ïjaten
ouöen ©aöet mp öegeeröe te ften / eet öp fïietf.

llietopöeeööeCapitain öe Wilden aanfeggen ten wat dc
ifP bjaé baeï öen <©betfïen öe$ ^cïjip£ / en toon capitam
koeïgeetne/ öat in met fjaat toeer na Hanö boet • hier on~

öoeïj öp Umé maat alleen een llenfcï) / en mijne ïïf
V00J>

25?oeöeren biaren beeï in getaï ; tegeng toeïRe bp
"

met^öoenfton. m öetfe boojbjenöingen gefcïpeö*
oen / om met glimp ban öe Wilden te mooöen
fcöepöen. <©or fepöe iït tot öen honing mijnen
mett : <p Ujgu geerne met u te rugge gaan ; öoeh
gp pet tueï/ öat mijne 25?oeöemi mp fulfc£ niet
bjiüen toelaten.

'

E 4
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- M a&oe öegon ftp in 't iècljip te toeenen ;
feggenbe

Shcyd booS : Inbtenfe mp ban iiran^ toildni meebe

van lijnen kernen /foo fon ia boen foo ïjaafi mogeujB toag

f
eerdie Stot &em «eren : toam &P ijab mp WJïjnm

"

loon achoubcn / en toa^ m toornig op biePan

ü^uibffoln batfe nip ïjabben W«i«WJ^«
fijnereen / mee in 't <§>crjip funbe/ noeftrap

Spïen / toofoeng bare gewoonte ;
etuh ïjupïbe

befaeïüKë / om fjaat geb?upn te tooien.

Sfl S anrfflaf öe Capitain t>em eemge 3©a*

STiS«Mat SanS toaavDe beliep ontrent Wjf^
gegeven. ITé / en ftammen. ï&iec- op tooewnfe toeei na

%anb; en onterft ben gUtiagtigm €M.wip

oeftotpen upt 't geluelb bet Tyrannen. ©em fp

fnf y Seneete/ en fip gebe mp een bannuaac

Sek^^ fnnen^oon/ onfen

4 , HWSn öeefej? *®fp* toa£ genoemb W.l-

dfnfveT knfdcMoncr; De j&tienmiii

Franco, s de:Schan*,

SSS- 't ftcftiP de Gatharina van Vattaville. (Cettonïfe

& OgTngeteeb maaKten / om na Frankrijk te 3epïen

Kutben 't op eenen mojgen ( top nocft tn be m*
• Sm Rio de Jennero ïeggenbe ) / bat een Portugcttfch

ftrhinie nut befdtoe Banen toon baten ;
tjeöbenbe

fflöSoSinrtW Natie bet Wilden

noemt. Los Markayas , toette befPg^ÉV
Öenftjn; ïeggenbe bigt aan'tïanbfcljap Drc Tup-

pfn lmbas, b* be Franeoifen tot Pnenben tjebben.

l^eefe bepbe Natiën fijn Ppanoen,

we ; namen mp ooftU natePor-

«feettaten. .neecien , in Voornemen üan ftaat te necooereii.

Se mp n be 5»oot bee&en Baan / Sefcöje&be/

OTbatfft/'atóljaw*«a' ftunt,'8 / Öaat fou peüee»

?m fin oüet te nepen, ©ocl) alsS ton op öaat aam
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Francoifen boob gefcïjootei* / anbere getoonb toier*

ben.

MP beïangenbe / iRtoierbboobujR geouetfï boo? jouden
een fcfjoot / toeeï ftoaatber ban eenige beu anbere. doodiijk

^nbeefen angfï riep m tot ben ïfeere mijnen <0ob/£™£n*

»

toant in betoond mp in fretben^ noob. I$ertujR bad
in ïjem / tot)ï öp mp upt be öanben der Tyrannifche

!Benfc&en-eeter£ ïjad berïofï / bat ïjp mp nu bp 't

ïeben geliefde te beïjouden ; op bat iR / toeer in't

ïanb becChrirtenen fcomenbe J fijne aan mp be*

toonde toonberujRe 3©eïbaben aanbeeïe iBenfcïjen

mogt berfconbigen. <3Ir toietb oor öecflclb in bol*

Romene gefonbfjepb ; be$ petten ^aamfpgeïoofb
in eeutoigïjepb,

3£en ïaatften O&ober Anno 15-5-4 gingen top in Afvaart uyt

bezanen Rio de Jennero t'3epï / neemenbe onfen deI*ave*»

cours na Frankrijk. Winti toa£ on$ op be^o"
^ee foo gunfïig/ bat 't ^cïjeepéboïR ftg baat ober we'er.

bettoonbetbe ; oojbeeïenbe / bit een fonberïinge

Eeegen <*15ob£ te fijn ; geïp ban oor bit fcïjoone

3Beêe een bpfonbere gabe be$ Sfiïmagtigen toa&
"®k baarenboben een bïüRïöft 3©onbec ontrent

on£ op beZtz beeb.

'g3£aag£ boo? Kers-dag guamenbeeïe ©iffcïjen/ Overvloed

genoemd Delphinen , of iBeit-fbjgnen / rondomen vifch,

on£ ^cïjip. 3fêpbongen'erfoo beeï/ bat top ee*

nigebagen lang genoeg baar aan t'eeten nabben*
<eSben 't feïbe gefcï)iebbe op Drie-koningen avond;
foo bat top / bie nu toepnig ban M>pij$ booten toa*
renJ oberbïoebige berfaöiging bonben.

<©en 20 Februarius Anno 15-5-5- QUamen top in 't Aankoomft

Utoningtp Frankrijk aan / bp de Jkab Honfleur
,

ij

?|
iank"

geïeegen in Normandyen. 3©p padden op onfe
11

'
*

gantfcfte toedetom-rep^ / batijt/ in ben tijö ban
ontrent bier maanben / geen Éanb gefïen. Cer*
toijï 't J>cljip ontïabentoierb/ ïjieïp iR ïjaar. ^aar
na bedankte iRïjaar boojd'aan mp betoeefene toeï*

baad ; en berfogt ban ben Capitain een Pafpoort,

©eeï ïieber ïjad &p gefïen / bat iR noc& een Cogt
met ïjem gebaan öab : bocï) bemerkende / bat
jh'ergeen ïufï toe öab / foo berteietf in een Pasr

E $ poort



74 Scheep s-tog ten van
poort ban Monforal Mirant

, <&betfien in Nor-
cn te mandyen. <®eefen ï£eer / ban mijne <©ebaïkn
Dieppe ; pet$ geijoojb ïjebuenbe / beeb mp boo? tjem nomen/

en öefMöeinp 't begeerbe Pafpoort, <©ohboo?fag
mijnen ï|oofbman mp ban föep£-gelb. ^ue?
nam ik mijn affeïjepb; ttohban Honfleur na Ha-
blcneuf ; ban Hableneuf bQOJté na Dieppe.

daarhy on- 3I& Ö^o &oo? beefen toertjaaïb / ïjoe ben Franfch-

dervraagd man , Dte be Wilden öab geraben / mp baob te

werdvandeflaan/ en t'eeten/ in 'r ,&cï}ip Maria Beiicte toa£

Sr^P^»/ om m frankrijk te baren ; ïjoe oorvnenaea ^ ^ Fran?oifcn , 00e m/ 0j> Wil.

den ontbïooben ftjnbe / en na öaar toe ffcoemmen*
be / mp ban be feïbe ïjabben afgetoeerb ; l)oe

ban oor noc
v

n ben Franfchen Capitain be£ genoem=
ben^s>eï)ip^ be Wilden eenen Portageezfch ïjabge^

geeben / om ben feïben t'eeten / ter ttjb ïjp een Por-

tugeezfch &cï)ip öab betobetb.

dcrFran- 3&oeiR mp nu te Dieppe bebonb / toaé 't gemeï*
eoifen, op be ^cïjip Maria Beiiete noeïj niet aangekomen /

lf
ScH ,

aïöoebjeï 't meet ban b^ie maanben boo? on£ toa£

ïcteT afgebaven. 3£e D?oubjen en©?ienben ban 't baar
op ftjnbe boïn qtiamen op mp / b?agenbe / of iR niet

pet£ ban (jaar bernomen ïjab. %n anttooo?bbe/

gebötflp ja. b*d gobïoofe IBenfcljen bjaren op
bit Jbctjip gebjeefï ; maac fcuaatfe nu ftjn mogten /

toift in niet. fêootf$ becïjaalbe iïi ïjaar / ïjoe eenen

endefchar-becfeïbe be Wilden èab bebooïen/ mp t'eeten. J£oe
pc «uit- b'anbetemp / boe iR be IBenfcïjen-eetet^ bJa£ oht*

TïVirvif blooben/ mp ïjabben afgeïteetb ban gare 25uot/
fty naar gar,

öcttoaart£ ih geftoommen toa£. «BpnölrjR / boefe

eenen ban fjaai: gebangenen Portugeezfch be Wil-

den ter fïagtina tjabben gegceben. <0ob ebeuloeï

fjab mp genaöigïïjn ueVuaarb / en gefpaarb / om
baar beefe tijbiug te tornen öiengen. &p mogten
fnn baarfe toaren ; maar bupten tluijffeï fou ^0ob

fuïït een TWbaarfche bneebïjenö niet ongefïraft ge-

laten nebben / of otWeflraft laten. lifter tegen£

berigtebe iR baar / gbe biel ïjet be geene gegaan
*egcns dei\na£/ btenw ban be Wilden geftogt / en uptïjare
fciver Janben berïofï ïjabben ; Voant <^ob ftao on^ / ge*

burenbe
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butenbe be gantfcïje föepg / fcïjoon Wtèt / goebe
3Binb/ enfêifcï) genoeg upt be biepte betree ge*

geben.

£pf)ielbenftgfeetquaïün ; en tyaagbenmp/of
God]oof<511

ifttneï bagt / öatfe notfj in 't lenen fouben mogen handel m
fffn ? 3jn anttooo?bbe / om öaat niet gantfcï> ikazii ; e»

toanïjoopig te manen / batfe mifTc&ien nocö fou*%^
u
[
ten

ben nonnen toeec nomen ; aïtjoetoel ben meefien zeem?
|)oop bet öate ; en oon in feïfê / niet anber£ nonöen gaan.

uptteenenen / aï$ batfe met 't ^c^ip toaten te gton*
be gegaan.

Cpnbïijn nam in mijn affcïjepb taan ïjaat / feg* stade*

genbe/ i\\Wn b'anbete nocötneet t'ï>up$ mogten vaart na

noonien/ batfe ftaatnenenb fouben manen / bat ï;
on

,

den
,
ina

40ob mp upt beganbenbet Wilden betïofl ïjab/ en
l5Ul4:

i\\ in beefe jètab ( Dieppe) getoeefï toa£.

©anïjiec Boerin met een ^cftip na Londen in en u<>m
Engelland; baar in mpeenigebagenontï)ieïb. ©an £

'hu^
Londen negaf in mp na Zeeland ; ban baar na
Antwerpen. ©oo#£ jfjeeft b'tfiïmagtige <£5ob / bien

aïïe bingen mogeïp fijn / mp toeet in m#n ©a*
betïanb geö?agt. ï&em fp bann / tof en eer in een*

*»ig&epb. Amen.

Naauw«
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Hoedanig
de Vaart
uyt Portu-
gal na Bra-

zil werd
aangefteld»

Canarifche
Eylanden.

Capo
Verde.

legging.

Tropici.

Linie JE-

quinoftial.

Befchrij-

viu van
Brazil.

Naauwkeurig en waaragtig

B E R I G T
vanden Aart, Zeeden en Gewoonten der Tuppin

Imbas , I nwooners vau 't Americamfck Landfchap

,

felegcn onder den 24 Graad op de Zuydzijde der

'Ante ALqnlnoftial , aan de Rivier liio de Jennere ,

welker Gevangene ik geween; ben.

Nevens een nette befchrijving van de gelegenheyd des

Lands, Vrugten, Dieren, Vogelen, 5tc. , en won-
derlijke Seldfaamheden ontrent defelve.

2dn LuTcbon, be Ï^OOfbfrab ban Portu-

gal , geïeegen onbec ben 39 Graad, op

De ^0D?b-3pe bet Linie ^quino-
öiai, afbarenbe/ om te komen in be

Provintic Rio de Janeiro, of Jennero,

Ül 't Americaanfch <ö5e\Beft Brazil
, f00

neembmen be cours eerft na be Canarifche Eylan-

den , beïjoo^enbe ben ttoning ban Spaanje. «Dec*

feïnen namen ftjll Groot-Canaria, Lancorota, For-

tetentura, Ferro, Palma , TenerifFa. ©an baac

baaebmenna b'<épïanbenban Capo Verde, ofbej?

Groenen Hoofds ,
geïeegen in Swart Moorenland ,

Of 't Land der Swarten.

3&egemeïbe<£pïanben leggen onbec be ftreeft^-

^onne-Heer-nring ( Tropicus Capricorni), en be*

Öoocen ben honing ban Portugal. 5Dan befelbe

3epïbmen ^npb-3upb-bjefrna 't llanbfcïjau Brazil

toe / eetfï ober ben Tropicus Cancri , baat na 011*

bet be Linie jEquino&iai ïjeenen. (Cufïcïjen ben

Tropicus Cancri en Tropicus Capricorni ié be fritte

0ebuvig feet stoot ; en een beeï ban Brazil legt onbec

bcefe bepbe J>onne-Reec-RViugen. - • ^
Brazil i$ een groot Hanb / toaac in beeïerleu

Natiën ban Wilden uioonen. <©e <£>p?aaR onbec

befeïbe ijs" feer Ucranbeclöfe. ^nt ^atbuobem i£

ban
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ban een ïufïige aanfcbouming ; be Zoomen fijn

amjbgtoen ; en geene bec feïbet ïjeïj&en gelijKljepö

metbiebanon£ %anb. ^elbfame 45ebtetten ftjn'ee

in meen^te. <©e IBenfcïjen gaan filet: gantfcö

naant.

5In't <0ebeeïtebe3 £and£ tufTc&en öe£onne-^f" se
"

Reer-ftringen f£ 't in geenen ttjb be£ jaat£ foo houd/ heyd
°

aï£'t in onfe Hanben in Septemberï$. woef} in bat _

beeï be£ 3tanb£/ 'ttoelR ^upbtoaarb^ ban ben
Tropicus Capricorni ïegt / $ 't mat ROUbeC,

üiecbjoonbbe Natie bet Wilden , genoemb Ca-DcNatic

rios ; melfce be^upbenban miïbe bieren jedjup» .

'

Ren / bequaamlijft ban baat toeoerepb / om ftg

baar meebe tegen^ be ïtotibe te befeïjetmen. ï|ate

atëijben maften upt Cottoen een foojt ban ïêaR*
hen I onbet enöoben open / meïïtefe om (jaar %i&
cïjaam boen ; en op bare (Caaï noemen Typpoy.

ï$ltt fijn eenige Hacken 25oombmgten / maat dCE

ban flg Jpenfcljen en bieten geneeren* 3£e %i^law00Mts *

ben beefe£ 3lanb£ ftin obee ïjaar 3iigc)f*aam ban
een toob-bmpne betme / baegen£ be berfyanbing
ber <&on. 't 3$ een biel gefield ©oïr / ïifrig in alle cn Aaït-

boo^öepb ; feer geneegen om bare bpanben te bet*

boïgen /.gebangente beftomen/ ent'eeten.

't BLanbfcïjap Bmii öeeft iftoojbrnaattg en Grootte

gtipbmaatt^ eenige öonberb mijlen in be lengte; vaftBraiiL

ban tueïRe iR mei bijf öonbeid ïang£ be ïtufr ïjee*

nen ge3epïb ïjeb ; oor in beeïe <©o?ben beefe£ 3lanb£
gemeefïben.

'treeft een Gebergte / ftg uptfïceRRenbe tot op Groot

bjie mijlen na bp be Zte ; fomttjb^ betbet / fom=
Geberste-

rijb£ naarbet. 't 25eginb op onttent be hoogte
ban Bahia dos todos los Santos , een bu$ genoemb
Bleft/ banbe Portugeezen geboumb / bie oor baat
tooonen. 3Mt Gebergte fkeftt ftg ïang£ be ^ee
fjeenen / tot op bolle ttoee öonberd en biet mijlen

:

en epnbigb op be hoogte ban 29 Graden op be
^Upb-3tjbe bet iEquinoöial Linie. <©p fommige
pïaatfen beeft bet be bjeebte ban agt mijlen. Sfigtet

't «Bebergte t£ effen %anb, ©eeïe feïjoone #a*
rerbïoeben Romen'et upt boojt» Sfeiïbe bieten
fnn'et genoeg. ^jn



De Natie
Waygann» -

en haren
Aart.

Sondeiüng-
heden

van der-

felver be-

drijven

en ge-

woonten.

LangMayr
en Nage-
len.

Maiaka.

78 Scheep s-togten van
^üti't «©eoetgte ontïjoub fïg een Natie bet Wil-

den , geljeeten Waygamia. 3&eefe ïjeuben gem
bïijbenbe 3©ooupïaaqen / geïtjR luel b'anbere / bie

booi en agtet ben 23erg bjoonen. ^>p boeren <©02*

ïog tegen£ al b'anbete Natiën ; en biefe ban befenie

gebangen nonnen benomen / eetenfe. 3B>cfgeïp3
boen b'anfcece ooh (jaar / foo beeï aï^'er in öare Ijan?

ben baïïen. &eer gebJ$ fïjnfe In 't 33Mb met ben

23oog te fcïjieten. #ok rjebbenfe een fonbeilinge

betjenbigljepb / om 't luiïb <©ebierte te bange» in

petten en ©alten.

^P eeten ooh miïben ï^oning J bie feer beeï in 't

gebergte gebonbentooib. £>u manen ©per gehjn

anbere Wilden, boo? mibbeï ban tbaee ponten ; en

gemeennjRö?abenfe
r
tbïeefcï) / 't toeïnfe éeten. fiat*

öignonnenfena bootfen't gebmï/ 'tgebaln/ 'tge*

bleet ber bieren /' be ftem en 't gelang oer ©ogeïen

;

toaarboone be&lbe te ligter nonnen betrappen. &u
aennen met ©zouluen en ftinberen ban ö'eene

pïaat^na b'anbere.

ïDanneetfé ftg legeren toat bigt ontrent tjarer bn=-

anben ïanb / foo biegtenfe peggen om ïjarc jutten
ïjeenen / om niet feïneïtin obetballen te Uierben

:

oon om bet i&pgeren bail. ^aarenboben (teenen*

fe fcïjavpe Zoomen ( ban öaat genoemb Maraga

eibe iu; ronbom öare #ntten bi b'aarbe/ geuïfc

men bpon^be ©oet-angéïen legt / om bare bpan*

ben ben toeg te betïwnberen. 3£en gantfeitjen nagt

onberftoubenfe ©per bp ïjaar ; borrj boen 't ttpt

tuanneer 't bag toerb / om boo? ben rooi» niet bet-

raben of ontbeht te ntogen bioiben.

't ^ap? op ïjasr l>oofb / en be ^a^den rjarer

bingeren latenfe feer lang bjaffên. Ütfttoti |a*t

Maraka , of ïfónneïaar^ / geïïjn b'anbere toHbc

Natiën; bKlRefe rjouben boo? Ijare 43o&n. 3^cfge-<

ïnn£ rjare SMnfeenjen en ^anffen. <ï^e Canaen
ban feener Intlb 3$itt btenen öaar in pïaare ban

llèeffcn / om mee te fnt)ben. «^cïjarpe ^recnen

ïjebbenfe in pïaat£ ban bijlenen 25rprcl£/ om
baar meebe te rjouloen / getijn 00a b'anbere toitöe

Natiën beebfti / eer baat &tfyt\xn aanquamen /

metVoeÏRefe^anbelcn,
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^tnmaal ttennenfe op ïjare bpanben tipt ; en om Hoefe op

befeïbegebangen te bekomen / berbergenfe 00 agtet ^
lre
/ya

«-

be bo?re fouten / bie bigt bp ber feïber jutten
aeuloer€I1'

fïaan. mfet ban eeltige upt komen / om ban hit

ï£out eenige (mnnen ten £\:anb te ïjaïen / tafïenfe

ïjaar aan / en boerenfe boeg. Betl tyrannjger öan= Jy^nni'

öeïenfe ïjare benomeue bpanben / a$ beefe öaar h
cSd

boen. ^tëmaaï fuöbenfe ftaar b'armenenbeenen
ïebenbigaf/ en bmbenfe; ifandere fïaan ïjare <@e=
bangene eetft boob ; en fntjdenfe ban in fïuRKen /
om t'eeten.

3£e Tuppin Imba ïjebben ïjare 3©ooningen booj ?*T
in

't gemeïbe groot «©ebergte/ bigt bp be Beet ooft3
agter ben 2Serg toeï tfemgmöïen betr\ lipt bitwo0neH

}

Gebergte ontfpjingd een föibier / ïoopenbe in be
Eee. ^an befeïbe tooonenfe in een Paat£/ ge^;a

b

n
u

£fde
ïjeeten Paraeibe. itangj be ^ee ïjeenen bebioonen*

y

fe ontrent 28 mijlen 3£anb£ ££n aïïertaeegen
ban bpanben omtingb.m be 5^oo?b-3öbe gtenfenfe aan een Natie ber

Wemaka-

Wilden
, genoemb Weittaka ; op be Supb-3tjde aan

be Tuppin lkins. Hanbbjaarté in ontïjouden figK"1

be Karayas. g[n 't Gebergte / bigt ontrent öaar /
be Wayganna ; en ban ÜOC| be Natie Markayas , al Wayganna.
t'famen ïjare bpanben ; bie ïjaar gefïaöig berboï*
gen. Sïï beefe <ö5efïagten boeren gedurige <$o?ïo*

Ma*kaya^

gen tegen£ malkander ; en bkfe pan ïjare bpan=
ben gebangen benomen / eetenfe.

<©eernemanenfe ïjare 3©ooningen op fïiÏKe<$o^ waarfe
ben / baarfe3tëater en ï^out bigt bn fraar ïjebben / se«ne
om wpt be »frcöen 3Mdb$aad f upt 't 3©atecr°"

cl

l
;

©ifcïj te benomen. Wanneer r
t ïjaar op bWneS ?^

$laat£aan beefe en anbere boojraab begfnb font*
bjecnen/ b?engenfe ïjare jutten op een anbere.
m$fe ïjare jutten bjülen opregten / berfameïb °p™è*nS ,

eenen <©bettfen onber ïjaar beertig of meer jjBan*
*erbren-

nen en ©joutoen / foo beel öp'ee benomen fean.°
s '

^eefe fijn gemeenïtja ban fijne bjienben of IBaag*
fcïjap. ^efeïbe betbaardigen een ï|ut / b2eeb on*
trenti4, ïang fo boeten/ na bat 't getaï / ban die
befelbe beteoonen futa/ b«i i$. ©e jjoogte $

ban
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ban ontrent ttuee babemen ; ooben bertoeïfb $g
ten ïteïber. <©eefe deufcenfe feer bigt en Dra met

^amuaaaen / foobat'er geenen regen boo? ballen

nan
en getuite ée ïfut i£ inVoénbig aHertoeegen open / en geene

iur.r btt feïüewt een opfonberïp afgeffooten <£eman.
Hutten

' ©eber Parthy , |Ban en 3©ijf / Öeeft'er een rnpmte

in/ op b'eene 5pe ban tloaaïf boeten, pefgeiö^

een anbete Parthv op b'anbete 3Übe; tot bat Defêut

boï tf. §eber beel rjeeft fijn epgen ©per 3*en

Men berm Heeft fijn wi

't mrtfcen b *

en Dorpen.
f fó ^emeehlp rjeuoen beefe ïfutten bne ^en-

ren / een op eïne 3Übe / en een in 't mibben ;
toe

ïaag/ bat te baatboo? upt en ingaanbefiö moeten

Hocfcde ^mmniae nater loipen ïjebuen meer ban feben

f^™' fnte%ntten. Cufle&en befeïbe ïatenfe
ftisen

'

te / in toeïhefe ïjare «Sebangene boob ffean. <® oït

ffinfe oeneeaen / rjare jutten ronbom te oebemgen/

Srtojé : £p maftfti een £ta»etfe ban ©alm*

S#ut 'mibben boo? genjoofJ om
,

Defe be

^e ïjoogte t$ ban tnpm anberïjalbe babem
i ,

oo

m / bat'er geen pjï aan boovbnngen. folepne

ïeéetgaatjen^ fniVer in/ b)aar boo? fp tee»
Hoofden km op be bpanben

mie Men- *,t
'

aïten i 00Ch befeïbe naan niet foo bigt op mal-

SS!'
op Ser/ oreen^enfe9 Ran'erbooibjingen. €em*

££. g^uUn^egrtooonte / batfe be ©oafben ber gec*

gcfet, S / toemefe gegeeten ïjeuben / op beeje £ta«en boo?

-**jggtzsss8& /

'XL nehtrtm Uiakudba. ©tt bjoosjcnfe ;
neme'

j
a

Stom ba» 't cem fterfiop'tauoer.S&nn toomt ec

« St"fr be tutte / °°<>? '* tojutoen toewfaafó,

fteeto'tfèltoeaa». ®u« betomente topee.
.

*>»,,.«-
**

PKSim / ban öaat

«ca, rrpniaaïtt ban Cottocne <©aam. o^etie ^i2euku

Sn e SStfmjfm ö?^f*^aeite
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saanfebpnagt upt premat/ omïjaar gebaeg te Hebben by

Hu «ES» ©per bWanejjebben / tonivn^fe

feet begeeft fijn boo? be boofe <©eeft / memefe ben w;aiOHI „

$aamban ingang (Aygnan) geben/ enöïetjaat

bemaal berfcïjtjnb. [ Sic een voorbeeldlijk en brce- Aygnan .of

der berïgt hiervan in de feer aanmerklijke Reys vang,
e

b^le

Johannes Lfrius ]

.

3©aattoaart£ rjeenen fp gaan/ 't fp mbe 23of* Hare vogel

feïjen / of ïang£ öe dateren / aïtijb ïjebuenfe 2Soo= cnMeukaÉ-

gen en fHjlen bp fïg. fn een\ Wowb fönbe/ ïgu*^-3^
öenfeb'oogenfeerfïerRnaomïjoog / fïenbe gintfeg

enberluaartgna beCoppen öee doornen. .ttfëfe

ban een groote©ogeï/ of iBdrfeat/ ofanöerlNet

in öe CaRften getuaat toeeben / foo maRenfe fïg

baar na toe / om ïjet te fcïtfeten. ^>eet felöen ro*

menfe fonbec bangfï taeet t'ïjup^.

^efgdüR^matafeSIagt op befcuTcfcen bp ben J^Hff»
<8ebet bet Eee. €en feer feïjarp geftgt ïjebbenfe ;^t

or

c

p
efu

en foo öaafïfe een ©ifc& fïg fïen betueegen / foo Boog ge-

fcöietenfe baat na ; en toepntge baret feïjooten fep* fchooten-s

ïen. »!£ ïjare §&fjï petg getroffen öeeft / foo fp?nv

genfefïraï$üï't a^ater/ en froemmen'et na toe.

€entge bet groote BïfTcben / be #ijï in ïjaat Eöf
geboeïenbe / begeren fïg na be <©?onö : maat öe

Wilden öupnen ooft na beneeben / feg en meet ba*

bemen biep / en nsengen baren 2$npt na bonen.

3£an nocè maftenfe ^etjen^. 't v0aarn / baarfe g<*

-

met

öefeïbe taan öerepben / nemenfe ban fpüTe ïange*
1

'

*

25oom-bïaöeren / ban rjsat generen Tokaun.

3©amieerfe met öeefe J^ctjen^ / gemaaRt op be

•fopban ^emïx^enj? / totfïen WfTc&eti/ foo berfa=f^!
melen eenige Wilden fïg bp een. §eöet fjceft een d«en.

bpfonber bebangban 3©atet/ baar 't niet biep i$.

dommige fïaan op.'t bsatet beefer bepaling ; en at«f

öan be ©iffeïjen fïg na be biepte loulen öegeben /

geranenfein beefe siïetjeng. ï©ie be meefïe bangb /

ïseeïö b'anbere meebe / bte niet of baepnis benomen
ïjeböen.

<©e geene / toefïse bert' ban öe^ee bosonen / rös m«cI ^«

men Dikmaal oor öerbjaatt*?. ®e ©IfTc&en / Ineï* v -rcï°ï;!
Mebangcn/ maaenfebojr' obet 't ©pet / enftoo* gcetcn tot

janstadw. F renfe
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Wortel-

meel.

Geftalte

deefer

gantfch
naakte
Wilden

.

cn der fel-

ver Cicra-

den.

Wat de Bra-

zilianen , in

plaats van
Bijlen, diefe

nu van de
Chriftenen
bekomen

,

pleegefPte

gebruyken.

Beelen-
tanden
bcquaam
gemaakt
tot Ader-
lating.

tenfe ban tot IBeel / 't \rn\h bu£ een lange tijb nan

buten. ^itü?eugenfe naljup^ / eneeten'et 3Bop
teï-meeï toe. ^ntrfenfe be gcb?aoene ©tffeïjen mee

uoetben/ foo foubenfe Ijaaffc netbasen fijn / ttujïfe

geen Zont baat toe gebmpften. <®oft nalt Dit |Beeï

gemanlpet te b?agen / a$ be gehele geo?abene

^eefe Wilden ftjnnan Higcïjaam engeflaïteeen

toeï-geflelb©oïït/ foo ©joiunen afë IBannen ; al*

ïeenlp batfe Voegen^ De ïjtrre Dcc ^>on een bnipne

nettoe ftebuen. 3©ant fp aUe / bepbe oube en jon*

ge / gaangantfcïjnaaïü; ïjeübenoeooïifelfê niet^

met allen uoo? be &cï>aamte. &p befcfplberen en

nettoen ïjave Higcïjamen. <®e iBanSperfoonen

nonnen geenen 25aarb / maat plufcKe.i 't uptfebte*

tenb ï|ap? met be 3©o?teï upt. HÖanen gaten in

be Hippen en b'^oten / loaat in fp Steentjen£ b?a*

gen. ©oo?t£ beïjangenfe fïg met ©eebeten. mt
fijn ïjate Cieraben. , wJ M x „
©oo? bat'er^cïjeepenupt Europa m bit «©cVueft

quamen/ ïiabben b'^nluoonet^ ( en ïjebben noeïj

in D'<©o?ben be£ Blanbé / baat geen &cïjeepen bet

Chriftenen aankomen > eenfooituan fmatt-trfaau-

toe ^teen / toeïftefe formeerden aï£ tot een 25eptcï/

aan'tfoeebfïe epnb fïompagtig fcïjatp ; een fpan

ïang/ tinee bingeten bifc / een ijanb ü?eeb / fbm*

mige gtootet / anbete nïepnet. «een fmatïe &teel

fcoogenfe bonen baatom Jjeenen / met 25oomba=

fïen t'faam-gebonbcn. mt toeeftreftte öaac noo?

een 35fiï : öocï) nu öeuomenfe pfete 23ulen ban be

met baat j&anbelenbe Chriftenen , toaac meebe fp

ftoutoen/ enanbeteuatbepbnettigten.

<©ob neemenfe be (Canben ban toilöe Jbtoijnen

;

betten be feïbe in 't mibben / tot batfe fcïjatp fnn/

enoinben ban befeïbe tuffcljen ttoeeifoutjené. Ma
meebe fcïjabenfe ïjate §£>pn en »ogtn ; foo batfe

foo tonb toetben al* offe gebjaapb toaten. J©an
noen seötttpftenfe tk Canöen bau't Pa5

c*;

Soo? aan fcljatp gemaaftt. mm een gebjen in

tiaar Hachaam geboden/ booi obeitollig of quaab

bïoeb I ZS «K5 toebaï f foo tobbenfe^baat
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ttieebe be pïaatg baat 't onï^pï fit / tot bat'et
.

't

öïoeb upt loopt, mt betfrtefct ïjaat boo? Hbetla*

tina/ of Öopnüifl.

&pbe plaatg be£ aiatb&obemg / baatfe planten Lmd-

toiïïen I ïjoutoenfe be doornen neer ; ïatenfe tbiee ^ftmg9

of bife maanben lang bojten ; ïeggen'et ban ©pet

öp / en betbjanbénfe, <©aat na pïantenfe be

tonelen / toelfte tot ïjaat öeïjoef bienen / ban ïjaat

nenoemb Mandioka. ^ptoaffentot»otnpjen^/hoede

Snttenteen babemöoog. gebetïjeeft bjie mitt**%£™*~
Ken. 3©anneetfebefeïbe toiïlen genieten / foo ttp getecidi

feenfe be 25oompjeng upt / bjeften'et be ^o?teïen

af / treeften ban be CaRRentoeet inb'aatbe / bjeïfte

nieutoe 31Rïteïen ftfögen / en binnen fe£ maanben
fce(Hmamftjntengeü?upR. . .... - .

<bp b?iebetïep bjtffen nuttigenfe bie. ©ooje^«™?
tonjüenfe befelbe op eenen &teen tot RÏepne fetup* ™£J
melen, ^an patffimfe 't ^>ap baat upt booj een bmykt

Infirument , gemaafttban ^aïmtaRften / ï>p öaat werden 5

aenoemb Cippis. mi$ tuo?b (jet bjoog / mm
nafp ftet ftften boo* een ^§>eef / en ban bit IReel

bunne boenen baRRen. 't ©at / bmat in fp btë

iBeel b?oogen / en baRHeu / $ gemaakt ban

ieem / boo? 't©pet geo?ano / in gefïaïte ban een

gtoote ^cftootel ^ y y , .

«Mmemenfebebatfïcrje 3Bti|teïen ; ïeggenfe m^^cr-
toatet; ïatenfe baat in totten ; ïjalenfe ban toeët

fteya

upt / boenfe oliet 't bnev. in ben tooft beogen ; noe*

menfe ban Kcinrima, en bu£ ftonnenfe eeu langen

tftb buten, Hfêfe befeïbe mlïïen nuttigen / foo

flampenfe bie in een Mortier ban 5j|out ; ban

tooib'et aM een tuit Cattoen-meeï ban ; maat ban*

fe ftoeRenöa&Ren/ melnefe ben |&sam ban Byyw
( Byuw , of Byuyn ) geben.

Cpnbïp neemenfeooR be bertottebe Mandioka- fP
dne

f̂ -
wortelen, eet fp befdbe bo?ten; betmengenfe met

iey }

bo:te en gtoene of Uatffcïje 3SDo$teïen / en bjoogen*

fe tot een JIBed / 't buelR een geïjeeï jaat lang uan
buten/ eni^goeb omt'eeten.

'

^aatenboben mafcenfe IBeel ban ©ifcïj en ^"lï™
JMeefc&j beefetbii)# i #p leggen 't©ïeefcïj (of öe™^*"

Fa
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©ifcïj ) obet 't ©pet in ben ftooft : laten 't bu£
gantfeïj bjoog toojben ; ojeeften 't ban tn fmftften :

bjoogen 't noeïj eeng obet 't bpet in ©aten ban
ftaat baar toe betepb / genoemb Yncppaun ; ber=

boïgen£ fïootenfe 't in een Bouten Mortier , en fif-

ten ïjet boo? een &eef tot IBeel ; 't Vuelu feet lang

ftan goeb üli)bett. 't Op ïjaat geen gelooonte /

©ifcg of ©leefcïj te fouten. 3£it |Beel eetenfe tot

ï)aarMandioka-wortei*rneel; en Ijeeft een taamïp
goebefmaaft.

vceie Na- ©eeïe Natiën bet Wilden ftjn'et / toeïne geen Eout
tien der geouipften. Cenigebetgeenc/ onbet toelfte tn ge-

«bruvken Jarigen toag / nuttigben ^out ; bieïnfe ïjabben

geensout. geïeetb ban be Fran^Ten , bie met ïjaat ïjanbeïen.

«tëocïj fp öedgtebenmp/ batbe Natie Karaya, ïja*

re laburen / Hanbluaatttf in ban be ^ee aftooo*

nenbe / ^out ban palmbomen maanten / en 't

felbe gebnipftten. JBaat bie'et beeï ban aten /

ïeefben niet ïang. mt Bont maftenfe albug / ge*

ïpiftfelfégefïen/ en ooft baat toe geïjoïpen ïjeo.

opwat ^pïjoübjen eenen binnen ^aïmöoom tet neet:

nïoben öem tot ftïepne fhtftjen& «^cïjiRften eenvoor een

?
ijs

&?m
ut Öoopban bjoog I^out tïamen ; leggen be &paan*

ioomen beren baat op / en betu?anbenfemet Ijet bom Hout
maken. tot 2üfcï) ; maften'et een Hooge uan ; toelfte m t

' fleben flg ban een fcöepb / aï£ tot Stout, gft nam
»t bOO? Salpeeter

;
probeerde ïjet in 't bpet / boeïj

toa£ 't niet. 't &maaftte gèïtjft aï£ Eout / en be

betbie toa£ gtauto. €betmjel toojb ïjet ban 't

meefte beeï be£ boïft£ niet gegeeten

Hoefe han- 3©anneetfe pet£ ftonen / 't fp ©ifcïj pf ©ïeefcïj /

dden, om boenfe gemeenïtjft gtoene $e*pet baat in. m$bt
v!"fc

li'
of RofitaamltjR gaari^/ nemenfebefeïbeupt't$at/

deïloir toaat banfe een bunnen ^?p maften/ genoemb

Tang te Mingau. q»tt &ap bjinnenfe upt Caiabas-fcïjaïen /

konncn |jaat; t>etftteftnenbe boo? *©?inRbaten. 3©anneetfe
beware».

emige tuitten uerepben / om lang te nonnen

buten / 'tfp©ïeefcïjof©ifcö/ foo ïeggenfe befeïbe

op fêóutjenö / biet fpannen ïjoog boben een taam*

lijft bpet; latenfe foo ü?aben en uetoften/ tot batfe

gantfeö b?oog bwb. nw tew na tooHte*





I!
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tentofflen/ foo nonenfe öefdtie toeet op. 3£it

©ïeefcï) noemenfe Mockacn.
<©nbet ïjaac i$ geen fonbetïinge tegeering$-Gecn fbn-

bo?m/ of Politic. §ebet $£nt ïjeeft eenen ^ppet^S6

fïen / foo beeï aï£ ïjaten ftoning. ffll ïjate <©betfïen rings-vorm

fijn ban eenerïep &tam/ ban een<©ebiebenRcgi-ofpoiirie

ment; men mag'et Dan ban manen boatmen miï. ^uden
®en eenen echter ïjeeft flg meet gequeeten aï£ ben
anberen in ïjaat <©o?ïogen ; en ïjiet boo? nan öp/
fosanneetfeten&njg optreftnen / baat meer aanfïen

en geïpo? binben boben b'anbete ; geïp ben boo?
ïjeenen gemeïben Konyam-Bebe. $Baatanbttgï)e&
in geen fonbetïinge föegeeting£-b3i$ ohbet ïjaat

feonnen bethemen ; ban batöe jongfïe b'oubfïege*

ïjoojfamen In 't boen ban 't geen ïjate gebjoonte

berepfcïjfï.

<§>oo pemanb eenen anbetenboobffoeg/ of boo?* Doodaa-

fcfjoot / 't boeïn feet feïben gebeurb / foo mogen scisftraL
t

beg boobgefïagenen b?ienben ben 3Nobfïagettoeet
om 't ïeben bjengen. %\ bie in eene Ifyiit bjoonen /

fijn ben^betflenbetüfutonberbanig/ en bolden*
gen be# feïben bebeeïen goebtolïïig ; n(et booi
ötoang/ of uptb?ee£.
^e ©^outoen betepben be potten en anbere ©a* Hoedani»

ten/ teelnefebannobenïjebben. ^p nemen Heem/ deVrouwen

of ïtïep / fcïjinnen befeïbe tot een ^eeg-nïomp / en haar Aarde

maften'ei fnïne ©aten npt aïgfe begeeten : ïatenfeSJn
een fcotjï tijb$ bioogen / en toeetenfe fcaap te be*
fcïnïberen. 2©ahneerfe bie bannen toiïïen / foo
flolpenfe befeïbe op «^teenen ; fetten'et beeïbjooge
Boombafïen ronbom / en fteaenfe in bzanb. ^iet
booj gïoepen be gebojmbe ©aten geftn aï$ ïjeet

fffet / en tobben bu£ gebannen.
®en S^ann bet Wilden toerb ban 't ©?outu* Drank de?

boïft gemaakt &p nemen Mandioka- wortelen, wüden,

en fieöen befeïbe in groote potten, 3£it gebaan
ffjnbe/ gietenfeaïïe^ in anbete potten obet / en ïa*
ten 't een toeunig nonb bietöen, 3£an fétten fïg

i jonge ^ocljtecen baatöp/ nnaumen be Mandioka
|

met be Canöen / en boen 't gennaautobe in een bp-
loubet ©at/ 'tboeïnfe baset boï toatet gieten / en

f l aïïrst;
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atteé roet boo* maïftanber roeren ; toaar na fp 't

toeeetoarm ïaten roerben.

hoeckme <©an ïjeöbenfe nocfc ünjonbere ©aten half in

Cn waar van b'aarbe oegraben / toeïftefe geïnupfcen geïp op on£

£
e fdy be ©aren tot mi\\\ ( of 25ier. 5jn beefe gietenfe 't

werd aemeïbe ©ogt ooet/ en fiopprnfe voel bigt toe.

|»aar op gierb / of ffcfl ïjet / en toet* fïerft.
f

ten 't bu£ ttoee bagen fïaan ; baar na b?inftenfebee*

fen^anft / en toetben'er feïfë bjonftentjan. & i$

but/ en geeft feergoebnoebfeï.

Geweldig cifce $"t niaaftt fijnen S^anft affonberïp ;
en

suypcryea , aig f«j em geïjed3» toil rnoïp maften / t toelft

nemeenïp peber maanb eeng gefetjieb / foo gaan

bie tont at be jutten be£ 3&oip£ in b'eerfïe 3|nt
;
en

totnften baar afteé tipt. f&rtboïfleng boenfeinb an*

bereop befelPe tót$ ; tot batfe aïïe£ feïjoon uptge*

foopen hebben. „ .

gtmc^iijk <©nbee bit <0efnpp fettenfe ftg neer ronbom be

Sns ut ©aten' Der $ut in toeïftefe b?inften ; fommige op
Maand>

een noopje ©lanbljout / anoere plat op b aatbe.

<©e JlMoen rennen naar in gappen ben <©?anft

toe iti een goebe o>bje. Cenige ftaan / fmgen / en

banffen ronbom 't èat, iBaften oor haar toatee

op be plaats baarfe biinften. m fvoeïgen öuurö

cnwatfxg öegantferjenagt. (©Jtberti^cïjeiibnurb ooft t

daa
ü
by

, banö / 't geroep/ en'tgefcïjaïop ïjare ^ïaa|-tup,
toedraagd. ^^n5^ jonnen toerben meteen toeejTnft ge-

matTcgter ftetmenfeerfdben/ batfe onber beefe

onoibentlpe bnnfterp onber maïftanber oneenig

SeiSn. Veen b'anber feer gtmfug ;
en toat

Ömecnen meer ï>eeft aanfi^
baar nanbeeïb ijp ben geenen bie gebjeft ïjeeft teer

80
©ttanambe fjare Cieraben / fp maften een ftrnpn

Hebben een W«» J
f

\
j f „ c conöom een fttantf»

een Momk, „aVtoaagbe P** / toaar Pan baan fpjbeefe

? hr*M Sonte naboen * daarop fp mp tot anttooo?b

S»M?: &oo ?onber^ fjabben bitW
gekomen. *L msml Otnoemo Mcire Humane ; bie Peel toon*

e b/ngen onber rjaar rjab fcerrigt ;
en men
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fepbe / bat g)£t een Propheet of Apoftel Paa£ getyeefï.

fèoo?t$b?aagbefft|iaar / pjaar meebefp't$fap?Hoere
Ijabben nonnen affeïjeeren / of affcïj?apen / .eecfer

o°niida

öooj be^cï^ejpenöecChriftenen ^cfjaaren ÖabbenpSJafte
benomen ? #iee op oerigtebenfe mp ; batfe eenfchleicn.

^>teenen25epteï genomen/ eenanbetbmg baaron*
ber geljouben/ en baar op 't ï|apj afgeffagen ï)ab*

ben. ^e &rapn ïjabbenfe gemaaïtt booi affcöja*
ping met een Jköilffer eeng pnfïérénben Jateen£ ;

pjcÏRefe PeeïtP^ gebjupftm m be pïaat$ Pan een
^cöaar.
3©pbet£ öeubenfe een Cttpg ban roobe f$[up* Hoofd-

men/geïjeeten Kannitare , 't toeffcfe om jfjaar hoofb ciera
„
a
,

d

binben. b'onberffc ïipbe£ monb£ ïjeboenfeeen
™ piuy"

.

ïueeb gat / in ïjare jengb ïjaar gemaakt / op becfe

koilö : 36We noeïj jonge ftinbeten fijn b)ü>b fjaat Gat in d»

boo? 't feïjarpe fpit£ Pan een J$att$joom een gaatje ondw-up,

boo? b'v©nbetï<p gefïoonen / toaarmfeeen ^teentje/ hoe se
-

of beentje / of üfontje tonen; en befmeeten 't met
™

™

stVef"
een Ijkt toe bienfïige ^aïbe. t gaatje öïtjfb aï= daar in

,

t#b open. 3©anneetfe nn groot / en meetbaar fijn

gemogen / maftenfebit gatgrooter / en fïeenen'et

een gtoote groene ^teen in ; foobans'g gefomteerb/
bat 't fjobenfte fmaïïe epnb bei <§>teen$ frimenbfg ook een

binnen be lippen noomb te gangen; 't biRnebaatsate£
Stec*

bnpten. 3£e 3Lip öangb gebnrig neerPsaart^ boo?
't getuigt be£ &teen£. ^an nocï) öebbenfe op be
öepbesöben be# aangefïgt^in pebettoang noeïj een
ftïepne ^teen ; fommigePan Kryftal , toeïne fmaï /
bocïjïangfijn.

I^ocö ïjeboenfeeen Cieraab/gemaantnpt groote Matte pue,

§JeeHïe&Ken-ï)up£jen£ / Pan ïjaat genoemb Matte een Hais-

puc ; 't ïjeeft be bonn Pan een ïjaïbe IBaan ; i$
cieï™*

^neeuto-PJit ; b?aagb ben Jïaam Pan BogefTy , en nekken*
metb om ben fjaïtf gehangen. ^Sobenbien ïjeuoen^ Huysjens 0

feeën ^ai L̂ -cteraab / gemaant upt mitte Corallen
ban Eee-flefcnen / ontrent een ^tvoo-ïjaïm bift. 't

MQfl ïjaar gtoote moepte / fuïïi een teten te bet*
baatbigen.

<©m fjaar Entten btnbenfe ©e&erbofle&en ; ber* ArmCie
Ipen flg fVuart ; of Pefcïjüberen flg met roobe en rade».

F 4- Urifte
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LtechMou- vaitte pfupmen booj maïftandet gemengb. ^eeje
bcrchüde- puumpjen£ fcieebenfe op rjare naaftte 3tigcljaam /

öoo? mibbeï ban een 2$oom-gom / geftreeften op bie

pïaatfen / bnarfe fig bu£ befcrjïlöeren teilen ; luaac
op De puntnen Paft ültjben fitten. <©oft bettoenfe

ben eenen arm rooö / ben anberen ftoart ; ooft be

feeenen /b'een om b'anber / befgelp^ roob en ftoatt.
R«g-y«- g^atl l10C^ ftetmen aan rjaar een ©ercierffel / ge*
ciciüci. maaftt ban J>trup£-bebereu. aï£ een groote

tëoo£ nan §&uipmên / toeïnefe agrec op 't beneebenfre

Vian ben tugg' ömgen / taanneerfe tegen;?? ïjare bp=
anben ten ^ojfog op rceïtften / of een groot Fecft

bieren, 't Wetb ban ïjaar getjeeten Enduap.

Na»m. ï|are karnen boerenfe na bie bec toilbe <ö5ebierten;

gcving. en öeftomen'er beeïe ; bocï) met bit onberfcrjepb :

3©anneerfe eerfï terlueereïö nomen toerb öaar ben

eerfien Ba&m gegeben / öienfe foo lang berjouben /

tot batfebjeeroaar fijn geb)o?ben / enbpanoenöefe*
ben boob geflagen ; foo Peeïe ber feïber ïjp £eeft om*
geb?agt / foo meenigmaal bermeerberb fjp fönen
J)aam met nocï) eenen anberen.

vrouwen- 3£e ©?outo£perfooneu befcrjilderen ooft fjaar aan*
«eiaden, gefïgt / en gerjeeïe iisc&aam / op foobanig een totj£

al$ be IBamen ; bocrj fjaar boofb-rjap? ïatenfe

ïang UjafTrti ; geïijft onfe ©zoubien. ©ooztg rjeo*

fcenfe geen fouberlfnge Cièraben / aï£ gaten m
b'^oren/ baarfe eenirje dingen m rjangen/ ontrent

ren fpan ïang/ ronb / en eenbupmbift / op rjare

Namen. ^p?aaft gefegt Nambibeya. 3£eefe «©oj-cierffeïen

maftenfeooft ban ^ee-fïeMien-rjup£jen$ / genoemb
Matte pue. ©are karnen fijn na bie ber ©oge* ^

ïen / ©ifterjeri / en Soombnigten öaar gegeben.

ÏSfeooen ban ber jeugd af maar eenen $aam : bocfj

foo meenigen bpanb rjaten IBan rjeeft boob gefla»

gen/ foo meenigen &aam gebenfe fïg ooft.

tuyfcn- Wanneer b'eene b'anbere ïupfb / foo bjeetenfe be
ceting ,cn fceftomene Hunfen. ^inmaaïöebiftöaatgetoaagb/
waarom.

toaaroni fe beebeu > en fjaar' anttooojd toag

:

'tataren rjare bpanben; en aten ban rjaar froofb

;

derrjaïben üriïbenfe fïg aan rjaar toieeften.

Geen JBen Ijeeft öier geen affonberipe ©jeebbJöutoen.
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3Banneet emWïjf in Mnhg noobenflt/ foo loopt vroed-

eïft/ bte'er naaf! op i$j 'tfp Ifêan/ 't fP 30t)f/toe. vrouwen,

^en bierben bag na be baring öeb fft ïjaar meer
ober Voeg ften gaan. J|are ftinoeren b?agenfe op Ktodc*«m

ben rngg'/ m 3©fnbfeïen ban 25oomteoï/ en boen
Öaren atbeub met befelbe. (©nbertnffcften fïapen
beefe teebete ^upgeungen / en fijn mei te tyeeben /
feïjoon ïjoe feer be lBoeber fïg ïmut en betoeegb.

«&e ©jonto ban eenen ber Wilden , bfe mp ïjab verder

fjeïpen bangen/ b?agt een jonge <§oon ter boeerelb. bc"s« ™»
Cenige bagen baar na öeraaöfïaagöe öp fTg met
fijne naafïe laburen tn be Hut / bjat boo: eenen
l&aam jfjp 't ütfnb fou geben / bie bapper en bet*
fcïjjiRujH mogt fijn. ©eeïetïep karnen fleïbenfe

ïjem boo? / bocö in geene ban aïïen bonb ïjp beha-
gen. 3Bou fjet toeboegen eenen ban bet biet ©00?"
ouberen karnen ; feggenbe / bat be na ïjaar ge* de Naam-
noemde fómbemttoel gebtjbben; en geftoinb toier= geving det
ben om bpanben te bangen. <3^e karnen beefet Aderen,

bier ©OOJbaberen maren Krimen , Hermittan
,

Kocm , boeïj bfen bt$ bierben ïjeb ik bergeeten.
3&oe in ïjem Kocm fjoojbe noemen / meenbe ih l

bat £et Cham moefl fijn ; bocö Koem öeteefcenb op
ÖareJ>p?aaft den Morgen, fjn fepbe / bat öp öem
oien ^aamfott toeëpgenen/ toi^ï öP gebJiffenjR ee*
nen fijner ©oo?ouberen ma£ getoeefï ; en 't ge*
feïjiebbefoo. 3£u£ gebenfe jbare&mbeten karnen
fonber 3&oop of 25efmjben$.
^e meefïe onber be Wilden fjeooen maar een vedwi/vi*-

3©9f ; bocö oor eenfge meer. iBaar fommige Wd,
£arer ftoningen bertïjieu of beettïjien. ^e J>

mmig«
ning/ aan mienin 'tïaatfïe^efcïjonRenbjietb/ en£n^en
ban toien be Frangoifen mp b|p Rogten / genoemb aanmerk-
Abbati BofTange

, $ab beeïe 3Bijben / boeïj eene/ I
j'
khcyd

b'eerfïe gebóeefr/ toa£ b'<©berfïe onber aï b'anbere. t

*a

n
r

t

ou*

€1r öab ïjaar bpfonber Logis jn be &ut ; ïjaar ep<
gen bper / öaar epgen Mandioka-getoa£. 25p
toeÏHeïjp ban fïapen toou / in ber feïber Logement
ma£ïjp/ en fp gaf ïjem t'eeten. Uitging foo om.
^e ftinberen / fcoeïKefe betomen / aï| 't fcnegt* We(?

\tx4l en fp groot geioojben fijn / gaan ter Sagt/fch£kingFf en
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en 't geen fp bangen / geeft pebet aan fijne IBoebet

;

Die ban beefe fpi$ ftooftt / en D'anbete Wijten baar

ban meebe beeïb. <&p nomen met maïftanbetbjel

obet een. 't ooft onfcec tjaat be gebooonte / bat

be IBan fijn Wijf aan eenen anberen fcljenftt / bjau*

neet rjp ijatet moebe ^omtt^ bcreerb ooft

bocïb'eenaan b'anbet fijne ^ocïjter / of&ufïet.

$ate3Ncijtetenbetïobenfe ten ifoutoïijft / aï£fe

noeïj jong fijn. 3©anneecfe nu groot luetben/ en

bat tjet tjaat beginb te gaan na bet Wijten Vuijfe /

foo fntjbenfe tjaat 't $oofb-ljapj af ; fttatsen tjaat

eenige fonbetïinge fneebenin ben rugge; en timben

tjaat be <£anben eeniget toiïbe bieren aan ben

ï)al£. 3110 baat na 't ^ap? toeet gegroepb / cn be

fneeben toegebnaffim fijn / foo bïijben ecïjter be bïnft-

teeftenen baat ban fïaan / toijifr pet£ in be toonbe

gebaan ïjebben 't toeïft ftoatt bujft / aï£ befeïbe tor-

getjeeïb i£. 3&it ïjoubenfe boo^ een groote eete. ma
't epnbigen beefet Ceremoniën ïebetenfe tjaat obet

aanbengeenen aan toienfe berloofb i§ gebjojben ;

toaat öp geen fonbetïinge pïegtïptjeben Voecbcn

gebmpftt IJBanen ©jouto blagen flg in 't «Bctjte

toetft betaamïtjft / en bettigten Ijate t'famen

noomfïen tjepmïijft. ^ v

'ftëebgefien/ bat een «©becfren onbet tjaat fom*

tüb£ mo*gen£b2oeg boo? aï be jutten ging / en

be ftinbeten met een fetjarpe ©tfcfj-tanb in t been

fttatöfle / om tjaat &&oï bebjeefb te maften.

3fêanneetfe ban gemeïtjft boietben ; boo? fttijten en

anbet£ tjaat <©nbet£moepeujft boaten/ foo bjepg*

benfe tjaat met be ftoomft ban bien |Ban / en baat

op tjieïbenfe fig W. ^ x

3&aat i£ geen betbeéïmg ban toebeten onbet

ftaat. ©eeten ban geen geïb. $ate ^tïjatten be~

tfaan in ©ogeï-bebecen. ^ie bet feïbet toeeïe tjeeft /

noubmen.booj ttjft. ^ie fraape &teentjen£ m be

tippen biaagb / geteftenb onbet be tpftfïe. Jftan

cn©?oiivo tjebben pebet tjaat epgena©orteï-gebja£/

t'tjatet fpöfe

'tm onbet tjaat be gtootfïe eerc/ bat pemanb

beetebpanben gebangen en boob gefïagen tjeeft. t
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«3|g onber &aar be getooonte / foo meenden bpanb
pemanb öeeft om 't ïeben geb?agt / bat fjp fïg feï*

ben foo meenigen $aam geeft. 3&it be meefïe

karnen boeten / fïjn onber öaar beboomaamfïe.

£p geloben aaneen feefcere $mgt/ toaflenbe y*** aan

alleen Couwocrde , of Caiabas, foo groot aï£ een y gelovcn*

fpbt/ baar een U&ingeten3M in gaat/ ban bni*

nen öoï. Hooi öe felbefïenenfe een ^tonje ; ma*
nen'er een gaatje in / en boen boo? 't feïbe Mepne
Hteentjeng baar in batten : weifte ban tmfteien. H
Heefe tflantmeïaarg noemenfe Tammaraka

, af ttJ£m'

ooft Maraka ; toaar meebe fp bapper rammelen/
tuanneerfe onber maïftanber fïngen en banflen.

|9eber onber be |Ban$perfoonen ïjeeft fijn epgene Ja
e"$°"

Tammaraka. JH&aat fommige fïjn'er onber öaar / r™»
gcnoemb Faygi, UjeÏRebanïjaar geagttuerbenafé onder taus

bp ong be 3©aarfegger£. Heefe treftfcen een£ int
jaar boo? 't Hanbinaï be jutten ; boo^gebenbe /

bat bp öaar een <©eefi $ getoeefï / geltomen ban
feerberr'-afgeïeegeneOBo^ben; bie fjaar magtïjeeft

gegeben/ om albe Tammaraka, toelfte fp bïiïben

/

te boen fpjeeften / en be «ragt te Rebben / bat alïe£ /

toaatomfegebeebenmerben/ ben bibber foubieer*

baren.

Cïh toiï ban /bat fijne Tammaraka fuift eenmaft « f^ives

fou moogen betomen. Haar op mafeenfe een
t n̂

lese"

groot Feeft , itiet bannen / fingen / en Propftctee-

rcn , onber beeïe feïbfame Ceremoniën. Haar na &e*

fïemmen be 3©aarfegger£ eenen feueren bag in een

$ut / toeïne ïeebtg gemaakt toerb. <0eene ©jou*
toen of &fnberen moogen'er in blgben. ge*

bieben be Paygi , of 3©$-fegger£ / bat peber fw&
Tammaraka fal roob befcpberen met JMupmen / en
bp öaar tomen ; foo foubenfebefeïbe magt geben /

om te nonnen fpjeeton.

^n be $ut betfcïjeenen fïjnbe / foo fïeïfen be om deefe

3©aatfegger£ fig boben aan / enïjeböen öare Tam-
maraka bp fïg in b'aarbe fïeefcen. H'andere fleeaen

H€yd€BC:i

be ïjare neben^ befeïbe : en peber geeft aan be Paygi

een <0efcïjenn ƒ 't fp 25oog-ptjïen / ©eberen / of
<®0£-öangfeïen / 0p 0at nnmerg ftjnen Tammaraka
niet bergeten mogtbnjbem Hu^
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wijs te ma- aïïe Jüp malfcanber fïjnbe / foo memb be
ken.datfe 3©a£tfeagcr peber Tammaraka affonbetïijR / enbe*

TammarV toofetbefeïbe met feeïiet* &mpb / ban ïjaar gebeten

ka een Biitin. ©oo?t£ ïjoub ï)p be ïfSammeïaar bigt booj
Geeft kon- fïinen mant» / rintteïb öaar itieeöe / en fegt tot ben
nen doen . Nee kora .

f0£|M^ . ^u fp?eeft y jnWm
Romen. ^ ^ ^ ^^ j^p^

ffem een tooo?b ïjooren / 't baeïfcmen niet ftan be-

merken / of 't ban ben öinneiaar / of ban ben

3©aarfegger fcoomb. 't ©oïr geïoofb 't eerfïe ; bocö

be 25eb2ieger boet &et feïfg ; en bu£ ïjanbelb ï)p met
aï be Tammaraka. ffeber ïjoub ï)et baar booj / bat

fijnen föammeïaamueengroote magt ïjeeft M\o=
men.

die haar fai ©ertoïgeng geoieben be 3Baarfegger£ Öaar / bat*

geven aiies fe tot ben <©o?ïog op treRfcen / en bpanben bangen
moeten / bermit^be heeften/ toelfcein be Tamma-
raka fijn / ïnfï tot &laben-bïe*fclj ïjebben : bjelfc

bebeï fp geïjoojfamen.
watfe ran %\$ nu be Paygi ban aï be Tammaraka 45oben ge*
hem be- maaftt rjeeft / foo neetiib peber be fijne toeer tot flg ;

8"icn
' noemenbe ben feïben fijnen ïieben &oon; maant ftem

eenepgen ï|utje/ maar in ïjp fïaat ; fïeïb ïjemfpy*

fen booj / en begeerb ban rjeirt aUe
(
é toat ÖP ban

nooben ïjeeft. 3£>it nu fijn rjare €>oben.

Hebb»n IBet ben maaragtigen <@ob / bfe ï$emeï en Uar*

geen ken- be gefeïjapen ïjeeft / öeRommerenfe fig met. ï|ouben
nis van den >

t f,aac ^00? j oat oe j^eereïb aïttjb gefïaan ïjeeft

;

waren God. m geen foefeffing ban be &cïjepptng Der

. , . feïbe : 't ^cïjtjnb / batfe boo? oube oberïebetingm
sondvioed.

^o ^ fcertoarbelpg ban be Sondvloed ïjebben ge*

hoo?b. 3©antfp feggen / Dat'er oubtijb£ eenfeer

groote 3©aterénoob i$ getoeeft / maar in aï öare

©ooiouber£ berbjonften : boeïj eenige ontbïooben

be boob in een Canoe j fommige anbere op ïjooge

25omen. ^ v

v^biind- 3Ne(R eerfï onber beefe Brazilianenma£ gekomen/
heyd deefer enfpmp een berïjaal beeben ban ïjare Tammaraka,
Natiën,

j öatfe mmeL\ fU?anen / de. / ïjieïb iR 't boo? een be*

D$f en<0upgcïjeïfpeï beé Satans, <©ocïj aï£ in in

taeifut quam/ daarin be 3$aarfegger$ tparen/

PC*



Jan Stade n. 93
eemetnteïn tetfanb be25ebnegerp / ging ban baat
meg

; en beftïaagöe be becDïinöïjepb beefet Natieu.

v?en£S!n9enfe *" mi e" "amm ^ Öefeïbe Hoedanig
aï öe 3©nben bet jutten / toeïhefe b'eene booj/*cVro*-
ö'anbere na beroerten, '©aar öpmoefienfefpnn*

wea

gen en omïoopen / tor öatfe gantferj betmoenö op
ö'aarbeneet melen / eben afê offe booö Uiarenge*
toeetf. 3£oe fepbe be Paygi / of 3©aatfegget j tot Waas-
öeefe^nuöoob ; bocö (jaaflfaïmtjaac toeecfeben*^"
big maften, mp nu teeer tot ïjaar feiten toa£ ge* jSSkr.
nomen

/;
het tjp öooten : S&eefe nu bequaam /

0l\t0
f?5

menöe öin5en te toojfeggen. Wanneer
ï
u
?
eJïïdci

i
twl ruïïen ttennên / moeten

"

öeefe 3©rjben ïjaac ïjaar gcïuft öoo?feggen.
3£e ©jouta ban mfjnen Hfeet ( aan toien ftt ge*

fcöonnen toa£ om mp te booben ) / begon op ftt^ccL
hot nagt te Prophetccrcn

, fegg/nbe tot fiomdSST
fBan / bat een <*5eeft upt tyeembe Itanben tot haat g«aake
genomen toa£/ bie ban &aar begeerte tetoeeten /
toanneer tit gefïagtet fou baerben ; en b?aagbe na
t (fout / bjaar meebe men mp fou booöjTaan. én
antbjoojöbe : &at öet niet bert' te foenen / en aïïetf
baar toe baarbig ma£. Sfiïleenlfjfc «et öp Itgöe*
Dunnen / bat in een Frangois , en geenen Portugeezfch
fïjnmoefï.

ft

^omiöft3Böfbn£ geprophetcert ïjab/ fnaag.iagmtt
be möaac / toaarom fp mp bu£ na 't ïeben fïonö; van fedo°4
baar in boeïj geenen Portugeezfch

, of bpanb baaS >
tc r
7

Icn

We ntetbjeefbe / bat mijnen <©ob öaat een gróo=
1 n"

te pïaag fou mogen toe fenben > boen fn gaf urn
tot anttooojb : ^n fou mp baat obernlet beKomme*

.

ren / baant 'ttoarenbjeembe^eefïen/ bfebefcnenb
ban mp taifoen toeeten. g&iergehjne Ceremoniën
en <6nïten öebbenfe feetbeeï.

•J?
1

! i
teftt B5a?' lia»e»3tanb^een|ïag ban 25o*mefer

men / genoemb Yga Ywara. 3£e&cöo$boenr'et Wlidcn
af banboben totbeneebeu toe / en biacren be reïbÉ

Canoes
' of

op een SSergbp be Ztt ; maftenfe met bper S~llTy~

Öeet
; bupgenfe agtet en boo? ïjoog op ; bmben

in t miöben ttoee ^toar^-öouten baar ober / om
niet te nonnen bjpen ; en manen'er tm$ een Ca-

noe,
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noe, of©aactupg ban; toaar in tjacec bectiö ten

<0o*log Kannen untbaren. ©eefe 25afï $ ontrent

j cenbupm bin. *©e bJtjbte Dcc Canoc i$ ban biee /

SS Tcïs oe lengte ban beectig boeten / famtftM meer / fom*

Booms, tnöé minbec. Sin befeïbe roepenfe feee sefVuinb

boojt / maac öeenen fp brillen. <©ocïj manneec be

^ee onflupmta toecb / tceftftenfe öe Canoc op 't

Eatib / tot bat 't 30e'ec meec bebaacb i$. Stangt

't &anb ijeenen bacenfe feec beet* / Docï) fteefcen

niet boben be ttoee mijlen megg ban 't %anb af in

Eee.

Waarom
dcfc Natie

;éatbeefe Naburige Natiën bec Wilden in Brazii

dcfCN aue maïfcanbec foo öittta becbolgen / gebangen nemen/

onder boobfïaan / en eeten / gefefcieb niet om aanwinning
malkander ban 3£anö 0f <0oebecen ; niet upt geb?en ban %t-
oorlogen,

ben^mtDDelm

;

maac ennelijR upt een ingetoojtel*

ben öaat / om bat b'eene Natie be 2&ïoebb?ienben

ban een anbece boomjbg beoojlogb / geboob / en

ouaegecten ïjeeft. *
J1Éj :.w

en d'eene 3©anneerfe in tjate «gen b'een tcgen£ b anbere

S'andere tegten / voepenfe maïnanbec met een bpanbhjft ge=

doodQaan , m0Ês tat * De te Immeraya Schermiuramme, heïwoe

;

Sn '
eu

foobeelafê: 11/ bie mijne SpöfeM/ obecaome

alle ongelllK. De Kange Jucu eypota kunne ; bat

të : ^ocïj ïjeben beefen bag tot! in u't boofb af*

ftaan. Sche Juname pepicke Refceagu. ^lecoenm/

om mttnec bnenbenboob aanu te togefeen. Jan-

defoo , fche moeken Sera ,
Quora Oüonme Rtre

%l bïeefcï) fal noctj ïjeben / eec be &on onbec gaat /

mime neb?abene portie fijn.

verhaal i&anneerfe ten <BoJÏog optteftften / omi

in haret

van ver- bPanben%m t> te ballen I foo nomen ïjaat' <©bec*

fcheydene
ft

. ^ beraabflagen flg onbec maïfcanbet:/

kelken oe befaanbefïaan te batten ftaat ; en ban ïatenfe
kc faken, ög«naag^

.foonmtn öe ^uttm aanfeggen/

öatfe fïg moeten toecuften. &P noemen een feeftet

naaban^aombnmten/ mettyiboegmg/ bat ben

Kt fal aangaan / toatmeec bie beginnen rnu te

tooiten : Voant onbec ïjaac \d geen reettentng ban ja*

een en basen. #f ook / fp beftemmen ben tijb be£
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befêifTcöen / banïjaat Pratti geïjeeten / Og beifa=
meïentecboojtteeltng ; loeïae Ceettngë-tnb fa ben
naam ban Pirakaen geben.
5£an rufïenfeftg toe metfjateCanoes, 2Soogen/ welke saan

»

Pnïen / en ter Proviande garb 3©o?teï-meeï/ g^ voord«rc

gat Vythan. ^aas na gaanfe te rabe met öaaÓ^dSS^
Pagy of *©aatfegger£ / offe oor be Viaorie f*& TLÏeV .
Jen oebegten > <®eefefeggen tuel ja ; boc& öebeeïen vy^en •
jjaattegeïp/ batfe toeï agt moeten nemen op be p"1* vaI ~

^oomen / toeïRefe ban ïjare bpanben bzoomen fuh
len. Wanimc nu ben meefïen jfjoop fegt getyoomb
teöebben/ batfe ïjarec bpanben bïeefcö ïjeobenfleti
leggen op ïjare Uloofter? / om te bjaben/ foo be*
teenenb bit b'obettofnning. Jlfêaar al£fe ïjaac ep^
gen bteefcöteöjabenfïen leggen/ foo bebupb fuïïté
met goeb£ ; en ban öUjbenfe t'ïjttp^

fnbfen nu ïjate bjoomen ïjaac biel öeftaaguïR Nauwkeu-

baïïen / foo fïeïïenfein aï öare jutten een groote t?J
stnt*

^innerp aan ; fumn en banfTen met öate Tam- s '

maraka
; en peber ban ïjaat bib beefen fijnen <0ob/

bat tjp öem briï ïjelpen / eenen buanb te mogen ban*
gen. Betboïgen^ batenfe npt in öate Canoes ; en
aï£fe bigt bp öarec Tegenparthyen 3tanb fijn ge=

•

naarbecb / foo toetb ïjaat ban öaar' «©betften 00
meutag öeboolen / in ben nagt / boo? batfe ben bol*
genben bag ben ^nbaï fuïïen boen / tjate Zoomen
toeï t'ontïjouben.

jR toa£ in eene ïjarer fCogten bp jfjaat. 3£ce °p hare

lup nu bigtfcp ïjarec bpanben Hand toami ge&o*
DroomcH >

men / foo ging ben <©berften 'gabonbg boo* bat
men in ben boïgenben nagt ben Aanbal op dé bn*
anöeii fou boen/ boo? 't ïeegec öeenen ; fepbe/
bat pebee ben &;qom/ bieïjem in biennagt fou
boo? Romen / taeï moefï ontfjouben : en geboob cn wa*
boo#£ / bat be jongelingen onbec baar / met 't

™orb
;
dü-v'

aanbeen be£ bag^toiïbe bieten fcK/w»« s 7

bangen fouben. 't 3©ierb bu£ betrigt; en be»

oebaï (jpb'anbete abelen / boo? fijne #ut tefeo*
men ; baarfe gefamentujït in een ronbe fteina tw
ö'aatbe neet gingen fitten / en öp beeb jfeaac eeten -m



96 Schee ps-tog ten van
üyt defelve

ttckken.

Hoefe han-

delen met
haic gevan-

fenc vyan-
en , die

fwaarüjk
«wond
fijn; hoe
met d'an-

deie.

$a be |Baaïtijb betteïbenfeïjem j&are djoomen /

in toelfte ïjp een goeb beïjagen »am. daarna
banflenfe met ïjare Tammaraka feer blijbelijft. %n
bien nagt befpiebenfe ïjatet bpanben jutten / en

Welen in ben b?oegen mojgenflonb aan.

ïfêanneerfe penianb gebangen beftomen / bit

ftoaarïöft getoond $ / ben felben flaanfe terflonb

boob ; b?aben fijn bleefcï) / en boeren 't met öaa't

na ïnip£. IBaar bie bupten boobg gebaar fijn fïee*

penfe lébenbig na ïjare doppen / en ftagten ïjem

baat na in ïjare jutten, &p ballen aan met eeti

groot gefefceento ; (lampen met öare boeten te*

gen£ b'aatbe ; bïafen in 25afupnen ban Ca»wocr-

dtn : Rebben al t'famen fllontoen om ïjaat 3üg*

djaam/ om ïjarebpanben/ toelftefe gehangen be*

nomen / baarmebetebinben: befcrjiïberen flgmet

roobe ^lupinen / om upt b'anbete onberftenb te

nonnen toerden : fijn feer geftoinbe 25oogfcïjut-

tetg : feïjieten ooft met bperige $tjïen na be jutten

ïjater bpanben / om befelbe in b?anb te fleeften.

3©anneer pemand ber ïjare getoonb toerb / foo ïjeb*

öenfe bpfonbere &mpden / met toelftefe fig genee*

fen.

Èave Wamnm beflaan in #ïit^boogen. de
&pitfen ber f ijlen fijn gemaaftt ban 25eenberen /

toelftefe feïjatp toetten/ en baar aan binben. düV*

maal neemenfe ïjiet toe be Canden ban fcifletjen

nenoemb Tiberaun , of Tjburoncs , toelfte m be

Zet gebangen tooiden, dan nocï) bermengenfe

25oomtooï en aSafcö tot een bonbei ; hmm btïeh

toe boben aan ïjare pijlen / en fleften'er bper in.

vyerpijien. 3^ fijn ïjare Bper-pijïeu / om tnanb in ïjarer W-
anden ©utten té bertoeftften. _
daarenboven berepbenfe ^cïjilben ban Jöoonv

baflen / of ban be I&npden eeniget toiïbe dieren.

#>éet feïjarpedoojnen leggenfe onber b'aatbe / ge*

ïüftmen öp on£ be ©oetangeïen boet. 'ft ooft

aehooiö / botï) 't felbe niet gejlen / datfc fcate bp*

anben nut ïjare ©eflingen ftonnen betd^ben dooi

de©eeper/ toelfte daar toafl / opbebolgenbetoö^

&v maften een groot b?et öp een taamlnft ffceh-

f°* toaapenöc

Wapen-
ruftingen

deefer

Wilden.

Schilden.

Veidrijven

hare vyan*

den



Jan Stade n. 97
toaapenbeluinb ; en toerpen een groot beeï #epec
baar in. Sfiïë ban öeefeu bamp in oer bnanben jut-
ten ftoomb / ujecöenfc geölwongen befelbe te berla*
ten. <©ft ftoomb nip met ongetoofüjftboo?. <ëené u

-n h«e
ben ift met De Portugeczen geUïeeft in een Provimie Y^ u,

f
cn

ban't&anbfcïjap Pharnambucq, geïpboo? beefen dampvS
gemrfa té. 1$iet bleeben tap met een ^cïjip op 't r«p«.

bjooge fitten/ roantbelMoeb toa$ on£ ontïoopem
©eeie bec Wilden quamen aan / omon^t'obet*
tompeïen / en toeg te nemen ; boc5 ftonöen niet.
^oe mierpenfe beeï bjooge «&trupften tufTc&en 't

&c^ip en ben #eber / en meenöeri on$ boo? ben
banip ban keeper te berbnjben; bocöfpftonben 't

^ont niet in b?anb ftrtjgen.

3©anneerfe fjare bnauben nu t'ïjup^ brengen /
Eyg*mlïik

foo toerbenfe ban be ©joutuen en §longen£ geffa^ tL"T'
gen. ^aae na befcrjiïbetenfe öate 3ligcljamen
met graauujepupmen; fcljeeren &aat &e Wmfa
b?auUien boben b'oogen af; banffenmetljaarron*
bom ; binbni ïjaartoeï baft/ om ïjaarniettefton-
nen ontloopen ; boegen tjem een ©joubrêperfooit
toe / om öem te bebsaren ; ooft om t'fönen Mik
tefiïn. ^jnbienfe ban tjem fiuanger toerb / foo
üm*ö 't liiub bp naar opgeboeb / tot bat öet groot
gebiojben i£. daar na / ttsanneec 't ïjaat in ben fin

•

fcïjtet/ ffaanfe 't boob / en eeten't.

$arm <5ebangenen gebenfe &pffê genoeg / en hoedanig
ÖouDen tjem bu£ een ttjö ïang. <®nbettnfTcöen be= decfc wa-
uepbenfe beeïe öarer ©aten baarfe jjaren bimh in

dcn dege"

boen ; en noclj anöere / baarfe 't gereebfeïjap in ie
bergabeien / om ïjem te btfc^mttm; maften ooft fl*gtmg
©eöer-quaflen / om aan 't koutte binben / maar handclcn »

mceöe men ïjem fal boob ffaan ; nebeng een lang
COMbJ / genoemb Muflurana ( of Muflürat

) , om
Ijmi mebe te binben / marineer rjp flerben faï. %\$
fp bnp alïe£ bp maïftanbec Ijebben gebmgt / foo be*
ftemmenfe een ti)ö / luanneermen rjemfal ^ïagten

;

en noobigm be Wilden ban aubere loipen / om op
ben gefMben tijb bp ïjaar te ftjn. <©nbertoijl ma*
ftenfe aï be ©aten boï ban ïjarenmmk. <£enen bag
ofïmu / eer be pgfoen tot

5

1 berepben befeg ^janft^
JanStsideii, G fïg



I

met feld-

fameCcre
monien.

Hoelc 't

Hout ver -

eieren

,

waar mede

p8 Scheep s-t ogten van
figbegcben / boerenfe ben gehangenen een of ttoee*

maal op be pïaaté / baar ïjp geboob fal tooiben / en

bantfen bappei omïjem ïjeenen.

3@anncérfe mi alle bp niaï&anbei' lijn / footoer>

ben be Dan ïmptene aangekomene boo? ben <©bei>

flen bei* $ut bectoelftoomb ; feggenbe / ftoom mi /

en ï)dp topanb eetm ©aagé boo* 'batfe

beginnen te bunnen / btnbenfe ben gebangenen 't

Conto Mufiurana aan ben ï$atë. 2$efcï)ilbeten ooft

't ï$out / genoeinb iwera Pemme , toaar. mebe ïjp

faï boobgeflag*n toetben. ïïfrt geftaïte baar ban i$

in be bugaanbe figuex te fien / en be ïengte tianmpm
een Babem. «&p oeftrpen 't met een ftïeefagtige

Materie. deernen üoo?t^ gvautoe €perfcïjaïen ban
be^èogeïMacknkawa ; ftootenfe tot <g>tof/ en ïeg*

gen 't feïbe op be ftïebenbe Materie aan 't $out ; en

eene oer ®?outo£petfoonen ftritfeïb op bitó£perfïof

eenige Figucren. «©nbertufleïjen fïaan beeï ftngen*

be Ütjben conbom ïjaar.

%\£ nu 't $OUt lwera Pemme bug tofgerigt / en
gèoagen fel met©eöer-qnafïen booten ig / ïjangenfe 't feïbe in

een ïeebige ï$ut boben b'aacbe aan een &taan op/ en

ftng.cn ben gantferjen nagt baar om öeenen.

<®p befeïbe toi$ befcfoiïberenfe 't tdangefigt beg

•öebangenen. Certotjïna een Wijf beefe ftonft aan

§embei;ttgt / fingen aï b'anbete. 98We nu begin*

nen tetyinften/ neemenfeïjem bpfig; enrjpfuppt

met fjaat. ^en boïgenben bag tufïenfe / en maften

Viooj ben <®ebangenen een $ntje op be paat£ baat

ïjp ftccben faï ; maar in öp bien nagt legt / tod be*

toaatbtoerbenöe.
1 Cegen£ ben mojgen / eet* 't noeïj bag toerb / banf*

ftnft en flngenfe om 't ï^ont iwcra Pemme , toaai'

meebe |p faï boob geflagen toerben ; tot bat ïjet ligt

toerb. ^an tteftftenfe ben gebangenen tipt 't ï^utje /

'ttoeïftfeafbumen/ om rupmte tehtbben ; neemen

net Conto (Muflbraiia) ban fijnen $aïé af / en boen

't om fijn ïigeïjaam ; 't feïbe toeerftjb£ fhjf toe treft-

Binding db Kenöe. v^eefer. totidfïaat ÖP fn 'tmibben nebonben

;

gevangc-
en >t ^ouüj toetb ban beeïe op b'een en b'anberc n>
be baflgeöouben. ïatcnfe ïjem em toyï ujbg

hy dood

•SefchildC'

nng fijns

aangefigt!

pjtns om
Moord-
hout hce-

nen.
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ten/ en ïeggen &teentjen
:
3 bp ïjeni/toeïfie ijp toerpt

na be SBHjben / bie ronbom gem ioopen / en tjein

bjepgen t'eeten.

©efe nu fijn öefcïjtïbetb/ en baar toe geojbonneert/ 't vyn-

,

öatfe/ toanneetbegebangene tnfïitftnen gefneeben waai °p
t

toert» / met b'eerfïe bief beefer ^tuRRen ombe ï^ut £ïïdS&
Öeenen ïoopen ; 't toeïn b'anbere tot een ttjbRojting

berftteRf. ^it aïïe£ berrigt fïjnöe / maRenfe een
©pee ontrent ttoee fcl^eeben ban ben gebangenen
af ; 't toeïn ïjp fien moet. ©oojt£ Roomb eene bec

ï^outoen met 't l|out lewera Pcmme aanïoopen /

fjoubenbe be©ebet-gua$ om ïjoog ; fcfpeeutoöban
ïju'jbfcljap / en Koopt boo? ben gebangenen ïjeenen /

op bat öp bit toerntupg fïjn$ booö| mogte aan*
feïjoutoen.

3&aat op neemb een $©ai$perfoon 't gemeïbe veei«iey

ï|out; gaatbaar meeboog ïjemffaan/ en freïb fret
andcre

ïjem boo? b'oogen. #nbettot)ï gaat ben geenen /

bie öem booo fTaan faï / öeenen / met uoeï) beertïjien ontreflt

,

ofböfttjten anbere/ maftenbe frare ugeïjamen met
Hfcïj grauto. Berboïgeu^ ftoomenfe op be Paat£
öp ben gebangenen ; en ïjp/ bie booi ben feïben fïaat/

ïebetö aan beefen 't,$out Iwcra Femme ober. ^art
aoomb ben honing ber^ut; neembbrt^out/ en
fïe„ent fjiet ben geenen / bie bien öoobffag faï boen/
eeuë tutTcïjen be 25eenen Ijeenen ; 't toeln een öpfon-
bete eete onber öaar toerb geïjouben.

©erboïgen^ neemb beefen 't ï^out in be Santo/ en waar 0P
fegt tot ben geenen bie geflagtet faï toerben : Sie ,

«yndiijk de

hier ben ik. Ik wil u doodflaan , wantde uwe hebben g^angene

ook veele mijner Vrienden gedood , en gegeeten. ïeten
3©aat op ben anberen ïjem tot anttooojb geeft : Ik

0

heb «och veele Vrienden , die mijne dood wel lullen

weeten te wiceken. $M\$ geeft ben <®oobftagec
ïjemban agteren een jïag op 't fjoofb / met fuïft een
getoelb / bat'er öe i^arffenen upt fpjingen. Cer=
ftonö neemen be Wtfom fjem óp / treRRen ïjem na
't J&pec; biïïen be ïMtpb af; maliën öemgantfc^
toit/ en floppen ben ISar£ met een fymt toe/ op bat
'er niet^ met alten upt gaan mogt.

H? ban nu t>e l$upö öem afgenomen i$f fnyb ëocduüg
G 2 een



dan voorts

met hem
gehandclcil

werd, op
een vreés-

lijke wijs.

Eere den
doodflager

aangedaan,

too Scheep s-togten van
een |Ban£petfoon öem be 25eeuen boben be&npen
af ; ooft b'Strmen ban 't ïigcfjaam. fïufc£ nomen
be boojgemeïbe bier Itëtjbcn / neemen beefe Uier fïufc*

fcen/ enïoopen'ermee nabe^ut fjeenen ; met een
groot tyeugben-gefripeeubj. ^aar na fntjbenfe
ben rugg' met ben ffiar£ ban'tboojfïe beeï af/ en
beeïen 't onber maïftanber ; bod) 't ^Jngetoanb i$
boo? be 3©ijben ; Uïeïfte 't felbe fleöcn / en ban 't jlat
maftenfe een 23?p / of ^op / genoemb Mingau

,

't toeïft ban baat en bate ftinberen toerb geronnen,
't Sngelüanb felfg eetenfe; ooft 't ©ïeefcïj ban 't

fjoofb / maar be baat in fijnbe fêatflenen / be Cong/
en toat boo?t£ eetlijft is / t£ booj be jonge. <©it
atïe£ bu£ bertigt fijnbe / gaat pebët tueer na ïjnpg /

neemenbefïjn beeï met fïg.

tfp / bie ben gehangenen geboob öeeft / boegb fïg
nu noeïj eenen nietuuen ,$aam toe j en be ftoning
bet J$ut geeft rjem met be Canb een£ toiïben 3&ier£
een fneebe boben aan ben arm. üïg be toonbe ge^
ïjeeïb büjft 't bïrjft-teften nocl) oberig ; 't Wlh
ïjem een groote eere té. 3&ien geïjeeïen bag moet
ï)P ftü in fijn ièïaapnet bhjben leggen. |Ben geeft
ïjem een ftïepn 23oogje met een ^\ / toaat meebe ïjp
ben tijb berbjijft / fcöietenöe in Jfêafcrj. 3£it fcuerö

gebaan/ op bat fijnen arm booj be fcïpiK be£ <©oobé*
fïag$ niet ongelui^in 't feïjieten toerben mogt. ^"it
aïïe£ ïjeb ift felf£ Ópgeluooub / en met epgener 00*
gen gefien.

3£e Braziliaanfche Wilden nonnen in be telling bec
getaïïen niet fcooger nomen ban tot bi)f. 't <0ecu'ec

fdren" öaüen 3aat nioetenfebp ïjate©ingeren enbeCeeëu
bet boeten totjfen. 9!£ 't getal grooter / foo bJijfen*

fe ©ingeren en Ceee'n ban bier / bijf / of feg per*

foonen.

IBen ïjeeft in Bra7.il ftfoee-bofeften / geïijnin onfe
Hanben bJilbe ^toijnen/ ban ttueeberlep fïag. 3&'ee*

ne300?ti^gelrjftbiebpon^ ; b'anbereftïepn/ geïijft

jonge ^bjrjntjen^. ^eefe bjerben ban be Brazilia-

nen gefjeeten TeygafuOattu. £eer beftoaarnjK fïjn^

fe te bangen in ©allen / bjefne be Wilden gebjupften/

om betoilö* «Seöiettebaar in te loftften.

Konnen
BÏCt hoo-

Rhee-
bokken.
Wilde
Swijnen.
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IBen ïjeeft iym ooft jfBeirftatten ban bn'eberïep Méirkafr

aart. 3^'eerfte soon locch genoemd Key , Dan fuh ten,

hen flag aï$ in onfe Uanöen tornen. De tlwebe
inaagb Den ^aam ban Ackakey. &ecfe fpiingen
gemcenïtjft met groote ïjoopen op be 25oomen / en
maften een groot gefcïjieeulu in 't 25ofctj. *t ^erbe
fïag loetb gebeten Pricki. ^eefe fijn roob : ïyebbm
SSaatben geïrjft be depten ; ïjare grootte $ a!£ b;e

ban fen tnibbeïmatigen ïHonb.
$ocï}een anoerftag ban bieren iftv/ geöeetcn Dat™, een

Dattu. ^e ïjoogte ban ontrent een .épan / be gidftam

ïengte ban anberïjaïbe ^pan. ober 't aantfefte
ïigtfjaam getoapenb / üeljaïbm aïleenftjft aan ben
2Supft. <©*t 3Bapen ïjeeft aï£ be geftaïte ban Üoojn.
't^ïupt op maiftanberafó met gebnigten of bon*
toen / eben aï£ een I&atnafclj. 25eft i$ ïang en
fpit£ ; be Staart i£ ooft ban een goebe ïengte. «Bfeec*

ne ontïjoub bit ©iet ftg ontrent be ^teenftïiopm.
<&Öne ^>pi$ befïaat in 't eeten ban «éren. Wuft
feer bet bïeefcï). W&maaï öeo ift'et ban gegeeteii
a®eberom een anbere soo^t ban toiïö «Bebierte/ serwoy.een

b?aagb be benoeming ban Serwoy. g[g foo groot Dier van

aï£ eeti &at
; bJit-grattbJ ban (japr ; oofttoeï afdKr°ü£

rIiQSS

gtauto. &e&taattf$afëtteDet§tatttii. 25?engb
bijf of fe£ jongen t'eïften^ boojt/ fomttjb£ meer /
fomtobs minba-. J^eeft aan ben 23upft een Moof /
of&pïeet/ ban een ïjaïbe^pan ïengte; en binnen
beefe &foofnocïj een ï)uub ( luant ben 2Supft i$ niet
open ) ; en aan befeïbe ftetmen be Cepeïen / toaar
aan be jonge supgen. Waat bit ^ier tjeenen gaat /
öjaagb ijct befelbein be fclooftuflcïjen be ttueeMm*
ben. ^iftmaaï ïjeb ift beefe bieren ïjeïpen bangen /
en be jongen tipt beefe fttoof geïjaaïb.

Beeïe Cpgecfi öeeftmen in 't Htanbfcïjap Brazil , !>«>«.
toeïfte be |Benfcï)en om'tïeben brengen / en feer
grootefctjaabc boen. |Ben binb fret ooft een flacr
ban Heeutoen / genoemb Leoparda

, foo beel a!é een Leo?a^a,
Grauwe Leeuw. |Beer anbere felöfame <0ei)ietten
fijn'et/ en baar onber een/ geïjeeten Cativare. 't l^onb
ff

)

bepbe op 't lanb / en in 't JiMcr. ^ijne dwtè c*i™«.
^'tlliet!/'t\beïftaanbefoete3©aterenS4 mfl 1

G 3 neetfe



Haagdiflcn

Attin (of
>agua)

,

andeïs ln-

diaanfche
Vloo ; een
fiiiadeiijk

W'exrapje.

Tleemiuy-
itk, en

derfelver

bedrijf.

yerfchéy-

ÏOl SCHEEPS-TOGTEN VAN
neerfe op ' t %mib ergeng tiooj tyeefen / foo begeben*

fe ftg in 't 3©ater / en bupaen na De gtonb. «^tjn

grooter Dan een ^cftaap. 't i^oofb bergelijftt fig

met Dat ban een ï*na.é / boef) i£ grooter. $>eeft ho^
te (©oren ; een fWripe Staart ; taamlp öooge

grenen. Sloopt feet gefminb ober 't HanD / ban 't

eene 3Dnter tot 't anber. g$ fbjatt-grauto ban
$ap*. ^efmaaR$a$bieban ©atRen^-bïeefcï).

^aarenboben fijn'er eenfoojt ban grooteï^aag^

öifTen / bepbe fn 't toater / en op 't Hanb. ^)ïjn

Qoeo om gegeeten te toerden.

<£en nlepn 5©o?mpje beeneemb men ïjier / ban
grbaante aïg een Moo I docï) nocf) RÏepuer. *De

razilianen noemen 't inrjaie 4§p?aaR Attun, ( bp

anbere ^c&über^ binbmen een eben-biergeïijft

3Doimpje geïjeeten Nigua , of ö'mdiaanfchc Vloo).

hoepen iu De jutten tipt b'onrepnigïjepb ber JiBen*

fCSen, V&it <0ngebiert nruppt be Hieben in be boe-

ten ; en beroojfafcen op öaar inforupping een groote

jeitRte. gingen boo:t£ m 't bïeefeb / foo bannen

't nautolS&g getoaat luerö. Slnbien men 't niet bp

ttjb£ upt graafb / foo hoomb een gaatje in 't bïeefeb/

foo groot aï£ een <£rtoete / maar upt groot onïjepl

Olttfiaat. ^Oe iH Wft met be Spaan) aarden in Ura-

it\ quam/ öetnfc gefïen / bat eenige ber onfe be

boeten t'eenemaaï berbierben / töglfe in 't begin

geen agt baar op oeftagentjabbeu. v
. .

^ïeermupfen ïjeeftmen in bit Hanb ooft / boeï>

grooter aU 'bit in Duytfchland. ^eefe Wiegen bp

nagt in benutten rondom be gangmatten / of

j&ïaaunetten ; en aï£ be baar jn ïeggenbe |Ben=

fchen in eenbaffe ffaap fijn / en be Poëten ontbloot

toben / fettenfengt baat op / en fupgen er t bloeb

upt ; ofanöecï aofiupt't boo^oofb ; en bliegen

ba
€e°rSjUR?n Brazii onber be Wilden tea£ / beeten*

fe mp biamaaïin DeCeeën mijner boeten ; toeifte

iH / orittajaftenbe / bïoebig fag. €>e Wilden bntenfe

gemeenïpin'tboo^oofb.
«. * u •

^2ieberïennagban^pen binbmen bp be Brazi-

lianen, 't éerfle i£ bpna foobauig al£ Die ban onfe

jU-ati'
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flattben fijn. 't Ctoeebe i$ ftaart / en ontrent foo van Honig

groot aï£ ©liegen, 't <©etöe # niet grooter a$|?yeu »
c«

een |Bugg\ 361 t'famcn maaenfe Ijaren $onfg in gJSt
be IjoUe 25omen ; upt taeïne in met öe Tuppin lm-

bas biamaal Honig geïjaatb ïjeb ban afïe öne be

foojten : bocï) g«meenltju bebonbentap bie ban öe

«ïepnfre beeter ban ban ö'anöete. ^p fteefcen niet

foo feer aï£ ö'onfe. ^{ftmaaï öeö in geflen / bat

öe Brazilianen , ben ï|onig upt ïjaïenbe / ban be

25n?n afê öebe&tbüiei'ben/ foobatfe genoeg te boen

Öabben / befeïbe ban ïjaar naante 3t<0c&aara af te

fïrijften. <0nbemifle&en aïg in eeng / naafct fïmöe /

Öaarben^onigaanïangbelmoeftin/ öoo? groote

finerten ban öerWen freeffm / in 't tater ïoopen /

en befeïbe baar in afUiaffcljeii ; anber^ fron ifefe niet

quptboetben.

©eeïerïep feïbfame ©ogeïen binömen ïjier ; en vogelen in

baar onber een feenere foo^t / genoembUwar» Piran-

ge. &p foefeen |jare noft bp be Zee ; en nefteïen op,

öe flippen / toeïnebigt rjp 't Hanö leggen.
,

ï|are

grootte i£ bpna al£ bte ban een ï&oetu Rebben
lange Snebben ; en 23eencn al£ öc Oepge$ ; bocö

niet foo lang- ^'eerfle ©eöeren toeïHe öare lö&= Uwara

gen Krijgen / fïjn b)it-grauuj. SWff nu bïug' Uier* ft«ngc.

ben / ftjnfe fbjait-graubj. IBet befeïbe bliegenfe

ontrenteen jaar lang. ^anberanberenfeftgtüeer/

en öe geïjeeïe ©ogei boero fco roob / aï£ eenige

rooöe bertoe fïjn mag ; en tm$ bïijfrijp naöertjanö

aïfijö. ^>e ffieöeren öeefer Dogeïen loerben ban be

Wilden feer Ijoog geagt.

$ier fïjn tornen / ban be Wilden genoemb Juni De Boom

Papóceywa , aan toeïfee een B?uSt Ujafï / ö'flppeïen J"»
1 * apo-

«fetfeer ongeïp. <Be Brazilianen ftnaubien befeïbe

;

c 7

boen ban ïjet baar upt nomenöe &ap in een

©aatje; en baar meeöe befcïjilberenfe fïg. 3©an-

ueerfe eerfï öare i^imö baar meeöe befti'pen / fcöynö

her maar toatec te fijn ; bocï) Ijaafï baar na bjerb be-

feïbe #upb foo ftaart algffncr. ^eefe bertae öuurb

rot opben negenben bag / maar bergaat ban / boel)

niet eröer / fc&oonfe ftg binmaaï met taafer taaffen.
'

't Gatteen , of be ^oomteoï / taaft aan een CottoeR-

G 4 ^oomp*



104 Scheep s-togten van
Boomcn. boompje / ontrent een tiadem rjoog. %eft beek

Canften ; en al£' be Bfaeptijb Uerfcljijnb Urijgb ïjec

fcnoppen ; toeÏRe / rijp tueibeube / fig open doen /

en be 3©oï fïaat in be Knoppen rondom froarte Rer*

nen / tuclhe 't Eaad fijn / toaar nut bit 23oomge*
tua£ uoojt Roomd ; 't toeÏR uoï üan bcefe knoppen i£.

urAziiiaan- ^e ^eeper in Brazi i i§ nan tteeederïep fïag ; d'ee*

fche peyex. ne geel f d'anbere roob ; boel) tuaft ou eeneriep totj£/

aan hïepne 25oompjen£ / ontrent een rjaïoe nabetn
jjoog. Rebben utenne 25!adectjenjf / en rjangen bol

peepet / toeïnefeer feljaip in ben monb \$. ftvjp

fïjnbe / toerd Deefe peepet afgepïuftt / en in be ^on
gedjoogd.

ifeen bind ïjiec oor #o?teïen / genoemd Jittiki,

ban een feer goede fmaaR. bie planten Vuil*

ïen / fmjdenfe defeltje in Rlepne fhtBjeng / ujelRefc in

ö'aarde ftenen ; en fykz doo? beftomenfe operöïoe-

Wg beeï 3Bojteïen,

Jan Staden wenfcht den Leefcr Gods Gena-

de en Vrecde.

mudgt Tpv dBefe mijne Reys fjeb ift nojtliju bcfe&eeUcn /

JL/om bekend te maften / op mat uoo? een Voij^

Ir geraakt ben in 't getueïd der Tyrannige Brazih-

aanfche Natie ; enftoe aenadig defcragtdadigeföed*

Der upt alle noden / be ^eere O'flïmagtige <©ob

mp upt tjare ïjanben Perïoft rjeeft ; op bat pebec

ïjier upt mogt bemerften / bat tjp foo loei nu atë

boomjb$.be geene bie op fjem toertroutoen nau be=

tuaren onber be goöïoofe Heydcnen , en rnonbernjn

tipt ïjeïpen upt be flriRHen oe£ doodo° : oonfjier upt

ïeeren/ ïjem aan te roepen in ben tijd be$ noodg/
en fijnen $aam te toecrjeetUjïten / a$ ïjp on£ uer*

ïofr fjeeft.

v«n jan 't <®em ift berrjaaïb fjeö A fal mifleïjien rieele feer

staden , tneemb / fommige ongelooflijk üooj nomen. <2£oclj)

iftbenberfeelierb/ batmeenig eerlplBanin Cafti-

licn, in Portugal, in Frankrijk, OOR eenige t'Ant-

werpen mBraband, tuelke in America fijn getoeenV

mp getupgenig fuïïeu genen / dat 't geen ik gefcfjie^

toen ïjebtoaaragtigig,
^'eertte
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«©'eerfte (Cogt / lueïne in öeeb na America
, toag aangaande

met een Portugcezfch ^cïjtp / toaar ban Captain fijn*

tua£ Pintado. ^jn bit Jbc|)ip bebonb in inp met
noilj tloee anbese Dnytfchers

, namentïtjn / Hen-
rik Brand van Breemen, en Hans ban Bruchhaufen»

&e ttoeebeHSep^ nam in aanban Siviiiè in Spaanje

naHiodela Plata, een Provintie in America. <®tïl

<©berfïen bet ^ritjeepen ïuaé Don Diego de Sena-
brie. i^iet eenen Duytfcher luaé boemaaig bp mp.
^aïangbittigetnoepte/ angft en gebaar te 3Bater
en te Hanb / burenbe ttnee laten / leeöen njp
<§>djipb?ettn bp 't <£pïanb S. Vincent, geïp öiftTogtcn u*
ÖOben in be Reys-befchrijving bctijaaïb i§. W €p= Bisuii i

ïanb legt bigt bp 't Bafïe Hanb ban Brazii , en toetb
betooonb ban Portugezen, tyitt bonb in eenen
Duytfcher , mijnen ïanbgman / &oon ban ben
bermaarben Eobanus Heffus , bie mp feer Voel ont*
fïng. <©oh Ijabben eenige isoopïieben ban Ant-
werpen

, genoemb be Schetzen
, ijier een Faöoor

,

geïjeeten Pieter Roffel
. ^«efe bepbe nonnen getup*

gen$ geben / ïjoe ih baar aanqnam / en naberïjanö
ban He Tyrannifche Wilden gebangen biietb.

&an noc& be $cgjfpïfeben / toeïne mp ban-be en n0c-
Tuppin Imbas fecigten/ toaten tipt Normandycn in
Frankrijk, <®en %oofbman be£ ^cïjipé b3a^edcaa "-

Willem de Monere , be Stierman Francois de i'XL
SchantzbanHarfleur; beCOÏR/ OOR ban Harfleur,'

'

toaé genoemb Perot. ^eefeeerïpeiUeöen (<0ob
bergeïbe ijet ïjaat met b'eeutoige &alfgfppb ) tjeö*

benmp geholpen upt mijne ^{abernp ; na Frank-
rijk geboetb ; een Pafpoort bettooiben ; ban Met*
beren boo?ften / en een teerpenning toegeboegb.
^eefe nonnen getupgen / in toat booi een flaat fn
mp gebonben / en ïjoefe mp getebbet tjebben.
©an Dieppem Frankrijk boetiH Obet na Londen die van >,

in Engelland ; baat be Nederlandfche ftoopïieben geen hybe-
ban ben ^erjippee/ biempïjab obergefoagt / ber= [

chr
r
CVCIi

namen begeïegenijepb mijner faan ; mp ten eetm
h c '

nobigben; en een fêepépenning bereerben.
lipt Engelland begaf ih mp na Duytfchland. gCt„ygeHi£

T'Antwerpen qnam bp een hoopman/ genoemb d«
G f Jafpac



i©6* Scheeps-togten van Jan Staden.

hcydkon- Jafpar Schets, bedgenoot aan be Fadory in S. Vin-

nen geven. cent •

tyet oouen gemeïö ; toaat ban be Fa&oor

toag Pieter Roffel . <&tefm ö?agt in be tijbfng / ïjoe

be Fran^oifcn be£ genoemben Fa&oors Jècljiu in

Rio de Jenneiro ftaböen aangenaHen / öocïj afgefla=

aen toaren, ïjfp Vïereetöe mp twet fcepferg Duca-

ten. ï^eece fciecgeïbe ïjet ftem. 3&en t&Unagrt=

gen 43ob / bie aïte£ m aften fplof / mM en

eerebaneetnjoïgjjepö tot emtoigöepb / Amen.
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REGISTER
Vande voornaamfte faken in dcefe Reys-befchrijving

verhandeld.

A.

Arde Vaten , hoeda-

nig de Vrouwen
der Braziliaanfche

Wilden defelve I

bakken, 85}

Jhbati Bojfange , een Koning ,

of Overften der Wilden , aan

wien den gevangenen Jan Sta-

den vereerd wierd van fijnen

voorigen Heer ,
68

Wat fig hier ontrent toe-

droeg , en hy den felven wijs

maakte;
_ Groote droefheyd vande-

fen fijnen Heer, doe hy en

Staden in een Schip y uyt Eu-

ropa gekomen, gelokt wierd

;

en 't "Scheepsvolk Staden hem

ni st wees laten volgen vcu,7-

Acutla , een Dorp der Braziliaan-

fche Wilden ,
>

16

Albacoren , een foort van Viffchen

in Brazil , 3

Alcatrafes , een Eyland in Brazil,

18

Alcatrafes , een flag van Zee-vo-

gelen ,
1

8

AfJ'umclon , een Provintie in A-

merica ,
1 7

Attum , of Indiaanfche Vloo.

Sie op Vigua.

Aygnan, dus werd de boofe Geefl:

van de Braziliaanfche Wilden

genoemd , 8 1

B

B.

Ö##*0 , een foort vm Vifch, 3

Lvomeyi irf Brazil ,
»°3

De Boom Juni Papocey-
wa

,
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wa , ibid.

- Waar toe de Brazilianen

desfelven Vrugt gebruyken

,

ibid,

i > Cottoen-boom , hoe 't

Cottoen daar in waft , 103.

104
-—— Braziliaanfche Peeper-

boom , io4
Brandpijlen der Wilden, hoe toe-

bereyd , wat 'daar mede Ver-

rigt werd , f

Bram , een feker foort van V ifch,

60

BraxJl , Befchrijving van ditGe-

weft, 76 - 77
Braziliaanfch Landfchap der Tup-

pin Imbae befchreven, 76
.

,
... Hoedanig de Vaart uyt

Portugal na Brazil werd aan-

gefteld , 76

,
Lugts gematigdheyd, In-

wooners'j 5cc. 77
• Inwooners , en der fel-

ver Aart , ibid.

Grootte van Brazil ,„ 77
Andere aanmerklijkhe-

den } in 't vervilg.

— Braziliaanfche Peper, 104

Braxjlianeu. Geftalte en naakt-

heyd deefer Wilden , 82
.
.. .

.

. Wat de Brazilianen , in

plaats der Bijlen , welkefe nu
van de Chriftenen bekomen

,

plegen te gebruyken , 1

2

" Veelerley fonderlinghe-

den deefer Wilden , ontrent

hare Zeden, Gewoonten, ötc.

In 't vervolg.

BrikioU , een Landftreek in Bra-

zil , 21. 22

Byen in Brazil , en derfelver Ho-
nig, ook verfcheydene foor-

ten, IQ?., 103

CAnarlfche Eylanden, derfel-

ver Namen , 76
Canoes der Wilden , ofderfelver

Vaartuygen, gemaakr uyt den
Baft eens Booms, 9 3. 94

Capo de Geel , ofGel , a—-!—- S. Auguftijn , 4
' Verde , 3. 76
Carios , een Natie der Braziliaan-

fche Wilden , 1 2. 20
— - Eenen deefer Carios, de

Porcugeezen ontloopen , en by
de Tuppin Imbas gekomen

,

beliegd Jan Staden valfchlijk

by de Wilden , 54
- 1 Hitftede haar geduerig op,

om hem dood te Haan, en t'ee-

ten. Doch hy wierd dek , der-

halven van haar felfs gedood
engegeeten, 55
- Waar ontrent verfchey-

dene aanmerklijke faken voor-
komen , en welk geval Staden
feer wel tot fijn voordeel wilt

te gebruyken , 56. 57——— Verder berigt van de Ca-
rios , 77

Veel andere byfonderheden de-

fit wilde Natie worden
hier en gintjch in V werk
verhaald,

Catharine Haven , 1

5

Cativare , een feldfaam Zee-en
Land-dier in Brazil. Befchri j

-

ving Yan *t felye 101. 102

D,

DAttu , een feer feldfaam
Braziliaanfch Dier. Be-

fchrijving van 't felve , 101
Doraden , een feekere foort van

Vifch



Register.
3

iaanfche Wil-

van wat voor een ge-

en hoefe defelve beve-

8c

Vifch.

Dorden der Braz

aen ,

ftalte

ftigen

Drank der Wilde Brazilianen.

Waar van gemaakt , 8 5——— Gantfch walgelijke ma-

nier van de bereyding deefes

Severdranks , 8 5

Geweldige fuyperyen dei-

Wilden in deefen fchoonen

drank. 86

Drootnen , op de felve geven de

Braziliaanfche Wilden feer

nauw aigt , alsfe tegens hare

vyanden ten Oorlog (uilen

trekken ,
enfijn'er (eer op ge-

fet , 60

Verder berigt hier van,9

5

Hoe
gegaan is,

't deefen naderhand

74

G.

f^Ebergte '\n Brazil , van een
feer groote Uytftrekking,

:dte.

77
DaarLengte en Di ee

uvt voort komende Rivieren ,

ibid.

—— Natiën ,
fig daar in ont-

houdende ; en verder beri^t

,

7«

HAagdife
grooi

en

groot

,

FErnambucq , een Landfchap

en Haven in Brazil , 4
fleermuyfen , en der felver be-

J

drijf ontrent de fiapende Men-
fchen, iox

j

Tranfchen , haar' onchriftlijke I

daad ontrent onfen Tan Staden,

doe hy , de Menfch-eetende

Wdden ontvlooden (linde ,

aan haar boord quam fwem-

men , 5*

Hoe 't de geene , die in

dit Schip waren, naderhand ge-

gaan is , 74-

Pranfchmans godlcofc wreedheyd

ontrent den onder de Menfeh-

eetende Wilden gevangenen
Tan Staden , haar aanradende

hem te Aagten en t'eeten , 3 5

— Gefprek tuflehen Staden

en dien Ranc.ois , 46

H.

in Brazil , feer

boven op *t Land
en m 't Water, ioz

Hitte in Brazil , en d'onder de

Linie leggende Landen feer

groot, 76
Hongerlrding feer fwaar , 1 6.

1

7

! Hoofd-cieraden der Braziliaanfche

Wilden
, 87

; Hoofden der van de Wilden ge-

geetene op Staken gefteld ,

I voor hare Hutten , 37
Hutten der Wilden, hoefe opge-

j

i'egt, en van d'eene plaats na
d'andere verbragt werden ,

79
Geftalte der felve, en an-

dere byfonderheden , 80

INni , werden genoemd de

Slaapnetten der Braziliaan-

fche Wilden in hare Taal , go

Ind:aanf:he Vloo , een feer

fchaadlijk ongedierte. Sie op
HigHa^

Jan
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v •

J-

JAn Staden , Autheuï deefer

Reysbefchrijving;. Sie op
Staden.

*

Juni Papoceivja , een Boom in

Brazil. Sie op Eoornen.

K.

Kinderen , die gemelijk fijn ,

hoedanig van de Brazili-

aanfche Wilden geftild, 90
Koniam-bebe , een der voornaam-

fte Koningen , of Overften ,

der Tuppin Imba in Brazil ,

3*
i

- Gefprek van onfen Rey-
|

figer Jan Staden met den fel-
\

ven , en eenige fonderlinghe- :

den daar ontrent , 69

*"
L. .

|

L^ndmeftings-wijs der Wilden.
Sie op Wilden.

Leelijk-?nooy der Braziliaanfche

Wilden, op een vreemde wijs.

Ligehaams-befthildering der Wil-
den , hoedanig , en op wat
voor een wijs fulks gedaan
word , 8 8

Ligtjens in of de Scheepen in Zee

,

een voorteeken gehouden van
aanftaande goed weer, als 't

nu een fwaren Storm is , 4
Linie JEquinoftial , en aanmerk-

lijkheden onder defelve , 3

Lift en fondei'linge behehdigheyd
der Wilden in Brazil , om ha-
re vyanden afbreuk te doen.
Sie op Wilden.

LiJIigheyddes Volks in een Franfch

S T E R.

Schip , om den gevangenen
Tan Staden onder de Men-
feheri-eeters in haar Schip t«

krijgen. Sie op Staden.

"KfiAdera , of Eilga de Madera,
een Eyland', *

Mandioca , of Braziliaanfche
Wortelen , hoedanig defelve
van de Brazilianen gebruykt
werden, hoe ook geteeld , 8 3——— Infonderheyd tot Meel ,

ibid.

Maraka , of Tammaraka , eea
Rinkel-tuyg der Wilden, tege-
lijk ook haar' Afgoden,enhaar
bedrijf ontrent defelve, 7*— "

r
' " Bèdriegeryenharer Waar-

zeggers om deefe Tammaraka
.quanfuys te doen fpreeken t

91.9*
Maro ( Sant ) , een Eyland , 2

1

Markayas , een Braziliaanfche
wilde Natie-, 79. Van de felve
werd in deeje B.eys-befchrij'v'wg

dikmaal gefprooken.

Meel van Mandioca - wortelen.
Sie op Mandioca, eri , Wortel-
meel.—-p- Van gedroogde Vifch,
Sie op Vtfch-meel..

Meirkatten
; verfcheydene. foor-

ten der felve ; en haar bedrijf

,

iot
Meirkatten-Jagt der Wilden in

de Boflchen, 8t
Meyenbipe , een Eyland , dus ge-
noemd van de Braziliaanfche
Wilden, maar vandePortu-
geezenS. Sebaftiaan, 60

Ka-
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N,

Naamgeving aan. de Kinderen

der Wilden. Sie op Wil-

de»,

Natieder Tuppin Ikins. Der Tup-

pin Imbas. Der Carios. Der
Waygannes , &c, Sie yeder op

fijnen Naam.
Nigua , een kleyn Wormpje ,

van de Brazilianen genoemd
Attum, van andere d'Indiaan-

fche Vloo , een ellendige Men-
fchen plaag, 102

P.

PAlma , een Eyland, 9
Peeper in Brazi'l , van twee-

derley flag. Hoe defelve v/aft,

104

Praga , vijf Broeders van dien

Naam, van een Portugeezfche

Vader; en Braziliaanfche Moe-
der; van de Wilden overval-

len, en gevangen genomen ,

21

- "" - Hoedanig geflagten ge-

geeten, • 21. 22

S.

SEbaJiiaan (Sant), een Ey-

land , hoe van de Wilden

genoemd , 60

Slaapnttten der Wilden , hoeda-

nig toebereyd , 80

Sout , weeten d« Wilden te ma-

ken van Palm-boomen , 84
- 1 Hoefe handelen , om

Vleefch of Vifch lang fonder

Sout te konnen bewaren , 84
Staden ( Jan ) , onfen Reyfiger.

Sijn vertrek uyt Homburg na

S T E li.

Portugal , ï

Begeeft fig te Lisbona
voor Conftapel op een Schip

na Brazil , 2
Te rugg' reys na Portu-

gal. Hongeren Dorftlijding, 7——— Aankoomft te Lisbona,

Vertrek na Spaanje , om na

de Spaanfche Weft-Indien te

gaan , 8

Sijne tweede Scheepstogt

uyt Spaanje na America , 9
- .. Lijd een ellendige Schip-

breuk ; koomd echter noch le-

vendig aan Land , 19
1 Werd Conftapel op 't

Bolwerk S. Maro by de Land-
ftreek Brikioka , 22

In 't Bofch gegaan fijn-

de , werd hy overvallen van
deMenfch-eetende Natie Tup-
pin Imba , en gevangen ge*

nomen 25
Sonderlingheden , welke

fig hier by toedroegen. Dood-
lijke angften onfes Reyfigers,

16

— Hoe deefe Menfch-eeters

hem handelden ; hem dreyg-

den dood te flaan en t'eeten
;

waar by fig een groot deelfeer

feldfame en aanmerklijke ge-

vallen toedroegen , te veel

om op deefe korte Lijft te

brengen, 28, en vervol-eui.

> • Hy word van fijnen H.eer T

die hem gevangen had geno

men , aan eenen anderen gc-

fchonken , 3 1

-
< Hoe van der Wilden

Wijven gehandeld, en veel an-

dere wonderlijke faken , 32,

en vervolgens.

— Een Fran&hman , vriend

«Ier
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der Wilden , raad haar , Sta-

den te Aagten en t'eeten , 35
Tri '

'-

x • Aanmerklijke redenvoa»-

ringen tulTchen hem en den

Franfchman 37. 38

' Tijd - beftemming der

Wilden , wanneerfe Staden

fouden Aagten en eeten / 40.

en vervolgens $ met veelerley^by-

fonderheêden , welker eenige den

Gevangenenvoordeeltoe bragten.— De Wilden Aagten en

eeten eenen anderen Gevange-

nen in fijne tegenwoordig-

heyd , en wat fig daar by toe-

droeg, 48—— Aankoomft van een

Franfch Schip ter plaats daar

onfen Reyfiger gevangen was,
en der Franfchen onchriftlijk

bedrijf tegens den tot haar

door fwemmen ontvloodenen
Staden, 57. 58
» >• Een ander Franfch Schip

aangekomen , 69
-r Onder wat voor een li-

ftige voorwending, Staden van
't Scheepsvolk in haar Schip

gekreegen , en alfoo uyt der

Wilden handen verloft wierd,

70
1

' Sijn aankoomft in Frank-
rijk, en eyndlijk in fijn Vader-
land ,73. en vervolgens.

Stormwind , feer gevaarlijk , 1 o. 1

2

Seer vreeAijk , en uyter-

fte gevaar , 1

S

" " '- Daar op gevolgde ellen-

dige Schipbreuk ,
*

19

T.

'^IHAmmaraka. Sieop Maraka.
•* Tanden dev Beeften van de

Wilden bequaam gemaakt teg

Aderlating , 2, %

Th&mas ( Sant Thomas) cenEy-
land , feer ongefond , 9

Tuppin Ikins , een wilde Brazili-

aanfche Natie , 1%
;— Verdere berigten van haar,

en hare bedrijven , 20. 24. 6 j.

79. &c.

lupfin Imba een wilde Menfch-
eetende Braziliaanfche Natie ,

20
" Onder welke hoogte haar

Landfchap legt , 76. 79
Veelerley feldfaamheden,

foo van hare bedrijven , zee-
den , en Menfchen-Aagting

,

als van fonderlinge gevallen
met haren Gevangenen Jarg

Staden , 24. 27. 31. 49, 51,

5 3. 61. 62, 79. Sec.

Tygers in Brazil , töi

V.

ÜWara , een foort van Brazi-

liaanfche Water-vogelen ,

27. 28.
— Anders gefegtUwara Pi-

range , en der felver befchrij-

ving, 103

T7'Eelwijvigbeyd der Wilden
V in Brazil, 89

Vincent (Sant), eenEyland,i7
Befchrijving van 't felve ,

20
Vifchmeel , hoe van de Wilden

bereyd , 81. 82
Vifchvangfi der Braziliaanfche

Wilden, 8ï
Vleefch-med , der Wilden in Bra-

zil ,
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zil, 82. 83

Vogelen in Brazil , 103

Vogel-jagt , der Brazil iaanfche

Wilden , 8 1

Vroedvrouwen , van de barende

Wijven in Brazil niet gebruykt,

88. 89

Vyer , hoedanig d'Indiaanfche

Wilden 't felve weeten te ma-
ken , 80. 81

R

.

W.

\%J Aarfeggers onder de Wil-
VV den, 91

Der felver Bedriegeryen

,

om deefe blinde Heydenen
wijs te maken , datfe in hare

Marakas een Geeft konnen
doen komen > die haar fal ge-

ven alles watfe begeeren, 92
Waygannas , een Natie der Wil-

den , en fonderlingheden der

felve, 78
Weïttaka, een Natie der Wilden

in Brazil , 79
Wilden in Brazil, haren oproer

tegens de Portugeezèn , en

aanmerklijkheden daar on-

trent, 5

- Haar' Oorlogs-liften, en

behendigheden , 6

Hare verwe en aart , 77
Opregting , verplaatfing,

en geftalte harer Hutten. 79
• Hoefe Vyer weeten te be-

komen, 80

Hare Vogel-en Meirkat- 1

ten-jagt
;

/Vifchvangft door

Pijlen, enNetjens, gemaakt
van Bladeren , 8 1

——— Geftalte deefer gantfch

naakte Wilden \ en der felver

Cieraden , . 82

—-— Wat de Brazilianen , in

plaats der Bijlen , diefe nu van
de Chriftenen bekomen, plee-

gen te gebruyken , 82.

Hare Land-mefting. Meel
van Vleefch en Vifch , 8 3

Veele deefer wilde Na-
tien gebruyken geen Sout. Op
wat voor een wijs fy Sout uyt

Palmbomen weeten te berey-

den , 84
Hebben geen fonderlinge

Regeerings-vorm onder haar

——- Hoe de Vrouwen hier

haar Aarde Vaten bakken , 8 5

—-~ Drank der Wilden , hoe

bereyd , ibid.—— Hare geweldige Suypery-

en , en wat fig daar by toe-

draagd , 86

Hebben een Kruyn op 't

hoofd , als een Monik , en

hoe aan deefe gewoonte geko-

men , . ibid.

Hoefe voortijds 't hayr

pleegen af tefcheeren. Hoofd-

cieraad van Pluymen , 87
——. Gat in d'Onder-lip , ook

in elke wang , en een Steen

daar in , Hals-cievaad 'van

Slekken-huysjens , ibid.—— Haar' andere VercierfTe-

len , ook die der Vrouwen ,

88—-r Naam-geving. Luyfen-

eeting, en waarom , 8 8. S9

!
—— Geen Vroedvrouwen by

haar ; en hoe 't ontrent de ba-

rende V rouwen toegaat. Veel-

wijvigheyd onder fommige der

Wilden i
en aanmerklijkheden

daar ontrent, ibid.-

Vroede verloving derDog-
teren.
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teren. Seldfame gewoonte

,

als 't haar begind te gaan na

der Wijven wijfe , 90—— Middel , om gemelijke

Kinderen te ftillen. Waar in

haren rijkdom beftaat. Groot-

fte eere , ibid.

—— Waar aan fy geloven.

Hare Taramaraka , of Afgo-
den , 91
—— Waarfeggers onder haar

5

en der felver bedriegeryen.

ibid.

—— Hebben geen kennis van
den waren God , 91

' -'— Hoe de Vrouwen tot

Waarfegfters werden gemaakt.
Der Wilden Vaartuygen , 93—

1 Waarom deefe Natiën
onder malkander Oorlogen

;

4'ecne d'andere dood flaan

,

STEK.
braden , en eeten , *4

Nauwkeurige agtneeming

op haar Droomen , 95
' - Hare Wapenruftingen

,

Vyer-pijlen, Schilden, 6cc. 96
" Eygentlijk berigt , hoefc

hare Gevangene Aagten , bra-

den , en eeten , 97 , en ver-

volgens.

• Konnen niet hooger dan

vijf tellen , 100

Veelerley andere fonderlinghe-

den der Wilden komen

door \t gebeele werk.

Wenden y en der felver Natuur in

America, 10

Wortel-meel der Wilden 82.Sieop

Mandioca.

Wijven der -Wilden, werden dik-

maal van hare Mannen aan an-

dere weg gefchonken , Z9

N

Jan Staden, H Berigt
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